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van Nederlandse schrijvers gaan over dagelijkse werkelijkheden en zitten 
daarom (volgens velen) vol spruitjeslucht. 
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STERK VERHAAL 
“Brommer op zee” is het beroemdste verhaal van J.M.A. Biesheuvel, die zelf 
zo’n beetje de beroemdste Nederlandse korte-verhalen-schrijver was. Er is 
zelfs een prijs naar hem vernoemd, de jaarlijkse ‘J.M.A. Biesheuvelprijs’ voor 
de beste nieuwe verhalenbundel.

- Je kunt het verhaal hieronder lezen.
- Je kunt het ook (of tegelijk) luisteren op Spotify, Apple Music of Deezer als
je op de headphones (rechtsboven) klikt.
- En je kunt de korte (8 minuten) verfilming bekijken door Diede van Vree
als je op de onderste smartphone klikt.

J.M.A. Biesheuvel

Brommer op zee

Isaäc stond al uren op het achterdek. Hij was een aardige maar een beetje 
vreemde jongen: als hij aan boord werkte verlangde hij naar een baantje aan 
de wal en als hij op kantoor zat, verlangde hij naar de zee. Hij kon de saaie 
eentonigheid van het walbestaan niet verdragen en geld om zeereizen te 
maken had hij niet. Maar als hij - in de hoedanigheid van enig willekeurig 
bemanningslid (brildrager dus altijd ketelbink, messbediende of 
officiersbediende, nooit matroos laat staan stuurman, zijn grote droom ... ) - 
op een schip was, dan had hij te maken met het ruwe gebral van de 
matrozen, die kaartten met het mes op tafel en die elkaar en Isaäc 
uitscholden voor alles wat mooi en lelijk was. Isaäc hoorde er nooit echt bij. 
Op een schip paste hij nog het minst in de gemeenschap, nog minder dan in 
de haven, in de bottelarij of op de fabriek en kantoor, en juist op een schip 
dacht hij steeds weer de ware romantiek te zullen vinden. Als het werk 
gedaan was kon je hem altijd op het achterdek vinden. Het was nu al twee 
uur na middernacht, maar Isaäc bleef staan omdat het een maanheldere 
nacht was, je kon alle bekende sterren van het zuidelijk halfrond duidelijk 
zien en het gevaarlijk wit bruisende schroef water achter het schip (wie uren 
op een achterdek van een varend schip in volle zee heeft gestaan, weet dat 
schepen bij nacht en ontij, overdag, in de regen of in de mist, in poolstreken 
of in de tropen, in grijs, groen of helder blauw water altijd en altijd over een 
witte weg varen, die weg loopt van de horizon naar de schroef, een 
drenkeling die een kwartier later de baan kruist ziet de weg niet meer). 
Er stond een heerlijke zoele wind. Als je goed keek zag je inderdaad de 
horizon of iets dichterbij het lichtje van een wegloevend schip, dat, was Isaäc 
een uur eerder geweest, recht op hem af was komen varen. Maar, zoals 
blijken zal, de zintuigen kunnen ons bedriegen. Er zijn filosofen die beweren 
dat alles wat is, inbeelding is en het tegendeel valt ook niet te bewijzen! Isaäc 
voer op een wildevaartschip en zag' s nachts nooit schepen. Hij dacht eraan 
hoelang het nog zou duren voor hij weer thuis was. Hij keek naar de winches, 
de bolders, de trossen, de railing en de gemakkelijke stoel die hij voor 
zichzelf op het achterdek had neergezet. Op een gegeven moment zag Isaäc 
het lichtje in de verte een bruuske zwenking maken, het leek een korte bocht 
op het water te beschrijven en toen kwam het recht op hem af. Toen het 
alsmaar dichterbij kwam was Isaäc tot de slotsom gekomen dat dit haast 
geen schip kon voorstellen of zijn, aangezien het dermate onderhevig was 
aan de 'beweging der golven', en vooral omdat het maar steeds bij één lichtje 
bleef. Een schip met alleen een heklicht aan? Gevaarlijk. Toen het 
merkwaardig voertuig tot op een afstand van tweehonderd vadem van Isaäc 
was genaderd, zag hij dat het een brommer was. Voor het eerst in zijn leven 
gebeurde er iets met Isaäc dat 'met recht merkwaardig' was. Wat hij nu zag 
zou iemand anders in zijn stoutste dromen nog niet durven of kunnen 
bedenken. Aanvankelijk was Isaäc bang maar tenslotte kon hij toch niet 
aannemen dat een nieuwe profeet of Messias zich aldus over de aarde zou 
bewegen. Hoewel de christenen beweren dat Jezus over water heeft gelopen. 

De brommer was Isaäc nu tot een meter of zestien genaderd. Isaäc 
stond te roepen en te zwaaien dat het een aard had, maar hij vergat in zijn 
opwinding de touwladder uit te werpen. Hierop werd hij door de berijder 
van de bromfiets opmerkzaam gemaakt. 

De vreemde was zoals uit de tongval bleek een landgenoot van Isaäc. 
Hij stuurde zijn brommer op heel merkwaardige wijs en uiterst voorzichtig 
naar de touwladder toe, op zijn brommer gezeten gedroeg hij zich tegenover 
de gladde scheepswand als een bokser die zijn tegenstander in de ring nog 
even aftast, licht schudden met het bovenlichaam, trappelen met de voetjes 
en afwerende of juist agressieve gebaren met de armen maken en toen 
sprong hij hop! in één keer met brommer en al op de touwladder. 
'Voorzichtig, voorzichtig,' riep hij alsmaar. De man droeg een brilletje dat 
behoorlijk beslagen was en een pet waarvan de leren kleppen, die dienden 
om de ogen en de oren tegen zeewater te beschermen, ver uitstaken. De 
brommer was een normale brommer. Hij had geen speciale voorzieningen. 
Isaäc hielp de man met het aan dek zetten van de brommer. De man zei: 
'Geef mij iets te eten.' Isaäc ging het halen. Hij merkte dat de matrozen en de 
stuurlui en de machinemannen al naar kooi waren. Toen Isaäc terugkwam 
vroeg hij aan de vreemde: 'Waarom rijdt u op het water?' De man beweerde 
dat hij een record wilde vestigen. 

'Hoe is het mogelijk dat u op het water rijden kan?' vroeg Isaäc 
verbaasd. 'Dat is een kwestie van oefenen,' zei de man, 'ik ben begonnen met 
een speld op het water te leggen. Als je dat heel voorzichtig doet, blijft hij 
drijven. Op de lange duur nam ik steeds zwaardere voorwerpen. Het was mij 
natuurlijk om mijn brommer te doen en tenslotte reed ik mijn eerste 
schamele rondjes op de stadsvijver. Nu rijd ik over de hele wereld. Ik kom 
nergens aan land, maar omdat ik af en toe eten moet, rijd ik vaak naar een 
schip. Ik ga het liefst in het holst van de nacht. Dan ligt iedereen te slapen. 
De eerste keren ging ik bij vol daglicht naar de schepen toe, maar toen zijn er 
mensen hodeldebodel geraakt. Eerst riepen ze dat dit het mooiste was wat ze 
in hun hele leven hadden meegemaakt en vervolgens begonnen ze wartaal uit 
te slaan of ze werden gek. Ik ben van plan om veertigduizend kilometer over 
zee af te leggen, het mogen wel wat kilometertjes meer worden, als ik de hele 
aardbol maar rond heb. Ik wil iets doen wat nog nooit iemand heeft gekund. 
Dat is altijd mijn ideaal geweest.' 'Bent u nooit bang om te verdrinken?' vroeg 
Isaäc. 'Welnee,' antwoordde de man. 'Het is de wijze waarop men stuurt, 
daar zit het hem in, en steeds voorzichtig gas bijgeven natuurlijk en gas 
terugnemen. Een hoge golf bijvoorbeeld moet je nooit met te grote snelheid 
nemen, anders wordt de zijkant van de banden nat, en als dat eenmaal 
gebeurd is, is het einde zoek.' 'Ja, dat begrijp ik,' zei Isaäc, die de man vol 
bewondering aankeek. De man zat zich werkelijk vol te vreten. Hij dronk ook 
veel melk en alcohol. Tenslotte vroeg hij om een flesje jodium, want daar had 
hij behoefte aan. Het was inmiddels een uur later geworden en de man 
slingerde zijn brommer weer overboord en hing hem aan de touwladder. 
Toen nam hij afscheid van Isaäc. Deze vroeg of het niet mogelijk was dat hij 
de rest van de tocht als bijrijder op de bromfiets meemaakte. 'Ik kan 
bijvoorbeeld de weg wijzen, want ik heb veel gevaren,' besloot hij zijn vraag. 
Maar de man schoot in de lach. Je zou eerst jaren moeten oefenen,' zei de 
man, 'maar als ik per se wilde nam ik je mee. Ik kan zo goed sturen en mijn 
banden nog zover oppompen dat het lukken zou, maar ik heb er geen zin in. 
Wat heb ik met jou te maken? Ik rij nu al maanden op zee en de laatste week 
zou jij je plotseling bij me voegen? Wat zou dat voor zin hebben? Het is mij 
nu eenmaal om een eenmans-record te doen. Ik kan de mensen bij het 
eindpunt toch niet uitleggen dat jij er pas op het laatst bent bijgekomen? Ik 
zou trouwens ontzettend mijn best moeten doen om de brommer met twee 
man rijdende te houden. En ik heb nog nooit geoefend met een tweede man. 
Weet ik veel wat voor onverwachte bewegingen jij kan maken? Het is zaak 
om als het ware luchtigjes over het water te dansen,' ging de man voort, 'heb 
je verstand van koorddansen?' vroeg hij. Isaäc, die de zin van de vraag niet 
helemaal begreep, zei van nee. 'Nou,' zei de man, 'je moet voortdurend met 
de bromfiets balanceren en je moet je banden zo hoog mogelijk op de golven 
houden.' Toen nam hij afscheid en daalde met zijn brommer de trap weer af. 
Isaäc wilde de touwladder nog wat verstellen, maar weer riep de man en dit 
keer erg luid, telkens: 'Voorzichtig, voorzichtig" Toen de man vlak bij het 
water was gekomen, zette hij de motor hard aan, zodat de wielen in de lucht 
boven het water in het rond tolden. Af en toe hield de man de banden heel 
voorzichtig een beetje tegen het wateroppervlak aan, en op een gegeven 
moment sprong hij met een onverwachte beweging van de touwladder op de 
razende brommer, die met een noodgang wegspoot. Het werd al enigszins 
licht. Isaäc voelde zich bedroefd. De brommer was binnen een kwartier over 
de horizon verdwenen. Isaäc ging nog maar een uurtje naar bed. 

De volgende dag vertelde hij de marconist wat hij 's nachts had 
meegemaakt. Deze haalde zijn schouders op en toen Isaäc maar bleef 
aandringen, begon hij te lachen. Een uur later wist het hele schip dat Isaäc' s 
nachts een man over het water had zien rijden. Iedereen lachte. Toen de dag 
voorbij was, had Isaäc erge slaap. Maar voor hij naar bed ging, liep hij nog 
even naar het achterdek. De zon was juist ondergegaan. Het beloofde weer 
een fraaie nacht te worden. Het was nu iets bewolkter. Onwillekeurig begon 
Isaäc de zee af te turen. Maar natuurlijk was de man op de brommer nergens 
meer te zien. Het huilen stond Isaäc nader dan het lachen; hij hoorde niet op 
de wal, hij hoorde niet bij de bemanning, hij hoorde zelfs niet bij de man van 
de brommer. Hij keek naar het bruisende, gevaarlijke schroefwater en naar 
de vogels, die achter het schip aan vlogen. Hij had het gevoel dat hij een 
eenzaam man was en langzamerhand kwam hij tot de ontdekking dat het wel 
altijd zo zou blijven. Hij stak een sigaret op en begon een psalm te neuriën, 
maar hij kon zijn eigen stem haast niet verstaan. Het was gaan waaien en 
daarom kwam de schroef af en toe boven water, die dan als een dolleman in 
het rond tolde om met een zware dreun weer in het water terecht te komen. 
Isaäc keek naar een van de zeevogels en wenste net als dat beest te kunnen 
vliegen en staan waar hij wilde. Hij wilde vliegen achter de schepen aan of 
ver weg over de horizon. Zonder dat hij er zelf erg in had, begon hij de 
bewegingen van de vleugels der albatrossen in de lucht na te doen. De 
bootsman zag het toevallig. Hij giechelde, want hij zag dat Isaäc stevig met 
zijn voeten op dek stond...
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Jacob Martinus Arend

(Maarten) Biesheuvel 

(1939 - 2020), auteursnaam 

J.M.A. Biesheuvel, was een 

verhalenschrijver, die leed 

aan manisch-depressiviteit 

en zichzelf daarom sinds 

1966 officieel krankzinnig 

noemde.

In de jaren 70 en 80 van de 

vorige eeuw schreef hij 

humoristische absurde 

verhalen zoals het 

bijgesloten “Brommer op 

zee” terwijl hij - in de 

maanden dat hij in het 

‘gekkenhuis’ zat - écht dacht 

dat hij kon vliegen. In andere 

verhalen beschreef hij in 

volstrekte eerlijkheid hoe 

God zich in de isoleercel aan 

hem openbaarde en hoe 

Jezus hem pillen gaf. 

In een houten huisje in 

Leiden, 'Sunny Home', vol 

zwerfkatten, een geit en 

hond Bruno, waar hij samen 

woonde met zijn vrouw Eva,  

schreef Maarten zijn 

‘waanzinnige’ verhalen. 

Want waar de werkelijkheid 

ophield en de waan begon, 

dáár lag de kracht van het 

schrijverschap van Maarten 

Biesheuvel.

Geen enkele andere 

Nederlandse ‘korte-verhalen-

schrijver’ heeft in zijn leven 

zoveel literaire prijzen 

gewonnen. Alleen de naar 

hem zelf genoemde J.M.A. 

Biesheuvelprijs voor de 

beste korteverhalen-bundel 

is hem nooit toegekend. 
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STERK  VERHAAL

Manon Uphoff

POEP

Er was eens een aardige, lange man die heel arm was en nooit veel te 
besteden had. Hij hield ervan om in de buurt van de singels te wandelen in 
de vroege ochtendlucht. Het licht in de huizen brandde dan waterig geel en 
het water in de singels was nog glad en strak. Het zachte geluid van bladeren 
en steentjes onder zijn schoenen maakte dat hij zich bijna tevreden voelde, 
alsof hij voor een moment de eigenaar was van het water, de singels en de 
huizen. Dat hij arm was stak hem echter, maar veel kon hij daar niet aan 
veranderen. 

Op een dag liep de aardige lange man opnieuw over de singel. 
Helemaal aan het einde gekomen, daar waar de singel een scherpe bocht 
maakte en in zichzelf terugkeerde, en waar een aantal met mossig groen 
overdekte oude bomen stonden, hield hij stil om zich te bukken en steentjes 
te rapen. Die wierp hij zo vlak mogelijk over het water, keek ze na tot ze 
onder water verdwenen en het wateroppervlak weer strak en onaangedaan 
achterlieten. Hij zoog de kalmte van het water op en zuchtte diep. Wat later 
nam hij plaats op een houten bankje, een eindje verderop. Dit bankje stond 
links voor een schitterend wit huis. Een huis met een statige entree - met 
hoge gebrandschilderde ramen en kleurig geel zijde achter het glas. Een huis 
met een lieflijke tuin, zo'n tuin die in een zomers Engeland of Frankrijk past, 
maar hier altijd een beetje een deftige en uitdagende toon aanslaat. 

Zo'n huis, dacht de man die maar zo weinig geld te besteden had. In 
zo' n huis, met zo' n tuin zou ik eigenlijk moeten wonen. Zo'n huis zou ik 
kunnen geven wat het nodig heeft - waarom is dat huis het mijne niet? Bijna 
werd hij er treurig en opstandig van, maar hij vermande zich en keek weer 
naar het water en de bladeren, die goud en geel en rood aan de walkant 
lagen. 

Juist op dat moment ging de deur van het schitterende huis open en 
kwam er een dame met twee grote honden naar buiten. De honden trokken 
vrolijk aan de lijnen en sleepten de vrouw in hun onstuimigheid achter zich 
aan. 

'Poehoe,' zei de dame even later. Ze had de honden losgemaakt. Het 
waren twee grote, uitstekend verzorgde Deense doggen. Hun korte vachten 
glansden en hun roze-rode tongen slingerden opgewekt langs hun brede 
kaken. Ze dansten door de bladermassa's heen en zaten elkaar juichend 
achterna. 

`Ze zijn sterk hoor,' sprak de dame. 'Ik hou ze soms bijna niet tegen.' 
Ze hijgde terwijl ze dit zei en ging naast de arme man op het bankje zitten. Je 
kon zien dat alles aan haar veel geld gekost had. Het leer van haar kleine 
laarsjes kromp bijna van zachtheid in deze herfstkou, en haar lange jas 
geurde naar bevers. Haar haar was net zolang gewassen en gespoeld tot het 
op gouddraad leek. 

'Ik kom hier altijd met de honden,' zei de vrouw. Ze wees naar 
achteren. 'Ik woon hier zo heerlijk dichtbij, en zo ben ik niemand met mijn 
lievelingen tot last.' 

'Ik kom hier ook graag,' zei de man, 'ik vind het hier prachtig.' 
'O zeker,' zei de dame, bijna zuchtend van genot. 'Het uitzicht vanuit 

de serre over de singels is beeldschoon. Het is alleen jammer dat je hier nog 
zo vaak voorbijgangers ziet. Ik bedoel, mensen die hier niet werkelijk iets te 
zoeken hebben, die niet in staat zijn van schoonheid te genieten.' 

Ze legde een keurig gemanicuurde hand op een ronde knie die onder 
haar warme mantel uitkwam. 

'Komt u hier vaker?' voegde ze eraan toe, met een volstrekt in toom 
gehouden glimlach. 

'Wat is vaak,' antwoordde de arme man. 'Misschien zo'n twee of drie 
keer per week. Zoals ik al zei, ik vind het hier prachtig, en u woont in een 
geweldig huis. Erg indrukwekkend, dat wit tussen het groen.' 

'Het is een heel duur huis, maar ik heb het er graag voor over. Het 
was van mijn echtgenoot zaliger. O, je woont er zó heerlijk rustig. Alles 
wordt gemakkelijk in zo'n woning. Woont u mooi?' 

'Ik heb een kamer in het centrum. Het is klein, maar ik kan er leven.' 
'Ja, zo'n huis. Het betekent veel in een leven hoor, het maakt een 

hoop ellende goed.' 
De arme man kon zich niet langer beheersen. 
'U heeft volledig gelijk!' riep hij. 'Hoe gelijk. Wat ik er niet voor over 

zou hebben om in zo'n huis als het uwe te wonen. Dat kan ik niet in woorden 
uitdrukken.' 

Terwijl hij dit zei sprongen de Deense doggen met een jolig 
enthousiasme de singel in. Een paar minuten later kropen ze, uitgelaten 
blaffend, de kant op. Met hun natte neuzen woelden ze de bladermassa's 
omhoog. Toen - als op afspraak - hielden ze stil en zakten naast elkaar door 
hun achterpoten om in de natte berm, met een uitdrukking alsof ze aan het 
bidden waren, twee enorme hopen poep te draaien. Er zat een afstand van 
ongeveer anderhalve hond tussen de twee bolussen, die nadampten in de 
herfstige ochtendlucht. De dame, die diep weggedoken in haar peperdure 
bontmantel nadacht over de woorden van de man, kreeg ineens een vreemde 
glans in haar zilverblauw gemaquilleerde ogen. Een onbekend, maar niet 
onprettig tintelen begon in haar tenen en hield op bij haar maag. 

'Mag ik u een voorstel doen?' begon ze. 'Zag u wat mijn twee 
lievelingen daarnet deden?' 

'Ze sprongen in de singel,' antwoordde de man. 'Het zijn snelle, 
sportieve dieren, dat kan iedereen zien.' 

'Op de kant,' zei de dame en wees. 'Daar! Het zijn toch wis en 
waarachtig geen poppenkeutels.' 

Haar parelmoerkleurige nagel strekte zich vooruit en stuurde zijn 
blik naar dat wat ze bedoelde: de twee diepbruine glanzende hopen 
hondenpoep. 

'Als u die twee hopen opeet, krijgt u mijn huis. Het huis van uw 
dromen, met de tuin en alles erbij.' 

De arme man die maar zo weinig te besteden had, keek naar de 
vrouw en van de vrouw naar de twee bolussen. De honden waren een heel 
eind verderop en blaften naar een teckel aan een kort riempje. 

Het was een ochtend met een zuiverheid die hem bijna pijn deed, en 
dan zo'n onzinnig voorstel van iemand die zich om- en omwentelde in haar 
eigen rijkdom. 

'U eet beide hopen op. Helemaal, zonder ook maar iets uit te spugen 
en dan geef ik u de sleutel van mijn woning.' De dame grabbelde in haar 
leren tasje en haalde daaruit een sleutelbos. Ze nam er de grootste sleutel van 
en hield die de man voor zijn neus. 
' Alletwee,' zei de man rustig. 'Helemaal, en ik mag niets uitspugen? En 
als ik dat doe geeft u mij die sleutel?' 

'Dat spreekt voor zich,' zei de vrouw. 
Ze liet de sleutel weer in haar tas glijden en keek tevreden uit over 

het gladde wateroppervlak van de singel. 
De arme man strekte zijn stijve benen en rekte zich wat uit, 

vervolgens nam hij een diepe teug frisse lucht en stevende toen af op de twee 
enorme drollen, die hem bijna spottend toeriepen: 'Eet ons, eet ons.' 
Verdomd, ik doe het, dacht de man. Ik vreet ze allebei op, die rotdrollen. In 
twee passen was hij op de plek waar het te gebeuren stond. Hij zakte door 
zijn benen, boog zich diep voorover en stak zijn vingers in een van de hopen. 
Snel en zonder na te denken begon hij te eten, de ene hap na de andere. Op 
het bankje staarde de vrouw in een mengeling van afschuw en stomme 
verbazing naar de voorovergebogen man die schrokkend en slokkend de 
stinkende maaltijd nuttigde. De doggen slopen wat verbaasd naderbij. 

Ze zag het schokken van zijn schouders en hoorde hem na de derde 
hap heftig kokhalzen. 

De dingen die mensen proberen, dacht ze, met de rustige kalmte van 
de rijken. Als ik dit vanavond aan Lidy, Cécile en Margaret vertel. Ze zullen 
niet geloven wat er hier buiten rondloopt, in de wijken van deze stad. Ze was 
zo druk met haar eigen gedachten, dat ze niet zag hoe de man bezig was zich 
de tweede helft van de eerste bolus toe te dienen. Hij trilde nu hevig en ze 
ving vreemde geluiden op - geluiden die het midden hielden tussen gesnik en 
gegrinnik. 

Langzaam sloop de twijfel binnen en hoewel haar ongeloof met elke 
hap toenam, drong met dit ongeloof ook een waarheid tot haar door. Een 
waarheid die bijna te verschrikkelijk was om over na te denken: hij was bijna 
aan het einde van zijn eerste drol! 

Nog maar een en dan zou ze haar prachtige woning moeten 
overdragen aan deze idioot. Geen moment kwam het bij haar op dat ze ook 
gewoon kon weigeren de woning af te staan. 

De arme man die maar zo weinig te besteden had, werd overmand 
door een gevoel dat hij al jaren en jaren achter elkaar poep at. Het leven had 
voor hem nog maar één kleur: diepbruin, en nog maar één smaak: die van 
hondenstront. Hij durfde niet over een volgende hap na te denken, en al 
helemaal niet naast zich te kijken, waar nog zo'n verschrikkelijke berg op 
hem lag te wachten. 

Hij kon het niet! Hij kon het niet! Het zweet liep hem tappelings 
langs de rug. Vooruit! schreeuwde hij zichzelf geluidloos toe. Nog een drol, 
nog één, en je mag jezelf de eigenaar noemen van een van de prachtigste 
huizen van deze stad! Maar hij kon het niet. Zijn maag, slokdarm en 
darmstelsel hadden het heft in handen en namen eenzelfde beslissing. 
Afgelopen was het. Hij kon niet meer. 

Uitgeput en in vijf minuten oud en bitter geworden, richtte hij zich 
op. Hij wierp de dame, die met haar hand voor haar mond op het bankje was 
blijven zitten, een blik toe die zij als triomfantelijk vertaalde, maar die er in 
werkelijkheid een was van diepe vermoeidheid. 

'Stop!' riep ze uit. 'Stop!' 
Ze rende naar hem toe en ging voor de tweede, nog onaangetaste 

hoop staan, alsof ze die wilde beschermen. 
'Wacht! In Godsnaam, wacht! Kunnen we iets afspreken? Dit kan toch niet. 
Dit mag toch niet. U bent toch een mens, net als ik. Wat moet ik zonder mijn 
huis? Mijn prachtige woning. U kunt toch niet echt van mij verlangen dat ik 
alles opgeef? Als ik nou die tweede hoop neem. Ik doe hetzelfde als u, en ik 
laat niets liggen. Ik spuug niets uit, dat beloof ik u. Dan blijft het huis gewoon 
van mij. Is dat acceptabel voor u?' 

De arme man had moeite de strekking van haar woorden te bevatten, 
zo hard gonsde het in zijn hoofd. De poep oefende een verschrikkelijke 
terreur uit op zijn smaakpapillen. Hij knikte echter, omdat hij begreep dat ze 
hem iets gevraagd had, en wat ze ook van hem vroeg, erger dan dit kon het 
onmogelijk zijn. 

Met een bijna meisjesachtig optimisme knoopte de dame haar 
bontmantel los en vouwde hem naar achteren. Komaan, sprak ze zichzelf toe. 
Op haar knieën in de natte bladeren boog ook zij zich nu voorover en begon 
te eten, in grote haast, bang dat de man zich alsnog zou bedenken. De twee 
doggen draaiden aarzelend om haar heen, niet helemaal zeker van hunzelf. 
Beide gaven een kort, schril blafje ten beste. 

De vrouw zag en hoorde niets meer. Met alle kracht die haar 
persoonlijkheid in zich borg probeerde zij zich gebraden kip, gesuikerde 
amandelen en toffees voor te stellen, maar de smaak van de drol was 
krachtiger dan haar krachtigste verbeelding. Ook haar schouders begonnen 
te trillen. 

Zo'n smerige stank, dacht ze nog wel, en zo'n afschuwelijke smaak. 
De angst om haar huis te verliezen was echter groter dan haar 

afschuw, en sneller at ze, sneller en sneller, tot er geen kruimeltje meer over 
was. Eenzelfde vermoeidheid als die welke de man had getroffen kwam nu 
over haar, en ze leunde achterover in het gras. 

Het huis leek haar nu kleiner, veel kleiner en onbeduidender dan het 
ooit geweest was. De man naast haar wilde ze niet aankijken. Na een paar 
minuten stond ze op, hoestte en klopte haar mantel uit. 'Aaron!' riep ze, 
'Atlas!' 

De twee grote goedverzorgde doggen renden terug naar hun bazin en 
besnuffelden haar met tederheid. 

'Af!' riep de vrouw. Haar stem was hoog en schel geworden. Ze 
knoopte de leren riemen weer vast aan hun halsbanden en trok de beide 
honden krachtig met zich mee. Zonder om te kijken rende ze over de natte 
bladeren omhoog, het pad over, haar lieflijke tuin in. De deur draaide ze 
tweemaal in het slot. 

Binnen, in de warmte van haar Engels ingerichte kamer, zat de vrouw op 
haar zachte sofa. Voor haar op de notenhouten tafel stond een stevig glas 
cognac. Haar voeten waren veilig opgeborgen in dikke wollige pantoffels. 
Toch rilde de vrouw. En het rillen werd sterker en sterker, totdat ze het glas 
cognac, dat ze juist had opgepakt om er een slok uit te nemen, weer terug 
moest zetten op tafel. 

Waarom heb ik poep gegeten? dacht ze, terwijl de cognac goud 
glansde in het glas. 

Buiten stond de man op. Hij staarde lang naar de plek waar de twee bolussen 
hadden gelegen, en van die plek af wierp hij een blik op het huis. 

De singel boog zich kalm en glad door de stad. Een eindje verderop 
stonden de oude bomen groen en onaangedaan. Hij hoorde hoe de steentjes 
onder zijn zolen wegschoten. Het was erg stil in dit stadsdeel, maar de man 
hield de handen tegen zijn oren om zichzelf te beschermen tegen het lawaai 
dat van binnenuit kwam: 

Waarom heb ik in Godsnaam poep gegeten? dreunde het tegen zijn 
trommelvliezen. Waarom heb ik poep gegeten? 
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STERK  VERHAAL

Herman Heijermans 

Droompaard

Ja, het was weer een heel malle historie, nóg maller dan de bezoeking van 
ruim drie jaar geleden. Overdag had ik woningen gezien, woningen in de 
Pijp, woningen op de Keizersgracht, woningen één-, twee-, driehoog, 
woningen met vieze tuintjes, woningen met naar gekookte kool riekende 
buren. Alles had negatieve eigenschappen. Maar op de Diemerweg, een heel 
eind buiten de stad stond een gewezen boerenhoeve, herdoopt als Villa (met 
een of andere) Lust. Dat leek me bijzonder: een huis zónder buren, mét een 
stuk weiland en áchter een boomgaard met twee appelbomen. 
   'En hier mijnheer,' lei de weduwvrouw-huisbewaarster uit, terwijl zij de 
deur van een stenen schuur opende: 'hier heb u gelegenheid voor de was en 
stalling voor twee paarden.'
  'Voor twee paarden?' informeerde ik. 
    'Voor twee paarden en een koe,' zei zij. 
  'O, dat is heel makkelijk,' merkte ik op: 'maar de ruimte lijkt me wel wat 
klein voor drie beesten: 
   'Nou maar u kan ze d'r nistig stallen,' zei de weduwvrouw. 
   Ik bedankte haar, liep peinzend de weg naar de sympathieke stinkende 
gasfabriek terug, enigszins onder de indruk van de stalling voor twee paarden 
en een koe. Jammer dat de huur tweemaal te hoog voor mijn inkomen was, 
jammer voor het eenzame huis, het weiland, de appelen, de stalling voor 
twee paarden en een koe. 
   Thuisgekomen, lag een formulier van de belasting, met beleefd verzoek 
voor de invulling binnen zo veel dagen te willen zorgdragen. 

Paarden 
Vraag v. Hoeveel paarden worden door u gehouden? 
a. Paarden van praktizerende genees-, heel- en verloskundigen en
veeartsen ...
b. Paarden in gemengd gebruik.
c. (Hieronder alleen te verstaan paarden, die doorgaans en 
hoofdzakelijk worden gebezigd voor de uitoefening van een beroep of bedrijf
van de belastingplichtige, mits niet het bedrijf van rijtuigverhuurder,
ondernemer van personenvervoer, verhuurder van rijpaarden,
manegehouder of paardenkoper).
   Weemoedig vulde ik in 'geen', en die nacht waarschijnlijk als gevolg van 
gepeins en weemoed, droomde ik verward en afschuwelijk - pendant voor de 
merrie in mijn nachtmerrie, die van het biefstukpannetje likte, vele jaren 
geleden. Er werd zeer duidelijk tweemaal gebeld: tweemaal voor tweehoog. 
Mijn familie was uit, ook de hospita. Ik was alleen thuis met een harige, 
zwarte poes (niet te verwarren met Pieps, die nog steeds gezond is, 
eerstdaags opnieuw moeder wordt), keek gemakshalve over het balkon naar 
beneden. Ik zag over het balkon: het was een nauwe straat met allemaal 
balkons, balkons aan de overzijde, balkons opzij, balkons overal. Op de stoep 
stond mijn palfrenier met de paarden, een bruin en een zwart. Mijn paarden 
zónder enige kwestie. Ik twijfelde er zelfs niet aan. Evenwel werd ik zeer 
onrustig, niet wetend hoe ik er mee aan moest. Er scheen iets in mijn leven 
gebroken te zijn, iets waarbij het gewone gezond verstand het aflegde. 'Breng 
ze maar op, John,' schreeuwde ik, terwijl ik de huissleutel afwierp. 
   Hij opende de huisdeur, nam het bruine paard bij de teugels, trok het 't 
portaal in. Vreemd - tweehoog paarden! Ik liep naar de hoge, steile trap, zag 
Iohn beneden wurmen. Het paard ging geweldig te keer, steigerde, bliefde 
zich schrap te zetten. Ik wierp een kropje salade halfwege. Het paard 
trappelde de trap op, greep de krop, liep weer achteruit, keek mij met zware, 
fonkelende ogen aan. Wat zo'n beest 'n streken hebben kan! 
   'Geef 'm 'n mep John!' schreeuwde ik, zwetend van inspanning. 
   John sprong op het gezadelde paard, gaf het de sporen. Zonder uitwerking. 
Het edele dier hinnikte smartelijk met de krop sla in zijn bek, weigerde 
pertinent. 
   Op het geraas kwam de juffrouw van éénhoog op haar portaaltje. 'Wat mot 
dat nou?' vroeg ze zeurig. 
   'Ik mot me paarden,' lei ik uit.
   'Nou, da's wat moois voor me trappe,' klaagde ze. 'k Zal je d'r wat voor 
geven: zei ik edelmoedig. 
   'Nou, kijk nou is, hoe dat beest me schone trappen bevuilt,' begon ze te 
kijven. 
   'Pas maar op: waarschuwde ik: 'als je overreden wordt is 't te laat ... ' 
   Het paard, opgejaagd door mijn palfrenier, had een sprong genomen, 
hamerde de trappen op alsof het huis werd afgebroken - bleef in de 
kromming steken. De trappen en gangen van een huis in de Pijp zijn niet op 
paarden berekend. 
   'Achteruit John!' commandeerde ik. 
   Mijn hospita is lang niet tam uitgevallen als haar meubeltjes bedorven of 
het wit van haar portaal besmeurd wordt. Het paard stommelde achteruit, 
hout splinterend van de traptreden, kalk af trappend. 
   'Kijk nou is wat 'n schandaal, wat 'n last!' huilde de buurvrouw. 
   Ik, diep in zorgen, stond weder op het balkon, kijkend, naar de bekalkte 
flanken van mijn bruine hengst. 
   Ze móesten echter gestald worden. Je kon ze maar niet op straat laten. 
Zenuwachtig liep ik een trap hoger naar de zolder, smeet de zolderramen 
open. Er was een hijsblok, óók een touw. 
   'John,' riep ik naar benee: 'let op het touw', en badend in 't zweet vierde ik 
het koord, hing over de gootrand, opletten of John het begreep. Dat was een 
gelukkige inval. John bond het touw om de buikriem van de zwarte hengst, 
daarna een dunner koord aan de achterste linkerhoef om het dier eventueel 
af te houden; ik begon te hijsen. Het ging niet gemakkelijk. De katrol was in 
lange tijd niet gesmeerd en telkens bleef het paard aan een balkon of 
spionnetje haken. Beneden hoorde ik ruiten rinkelen. Het verdraaide dier 
spartelde. Stom van die vervloekte John om niet beter af te houden! 
   'Let dan toch op, uilskuiken: schreeuwde ik hijsend - en gelijk zag ik de kop 
van het paard boven de gootrand uitsteken. Het dier brieste van blijdschap 
toen het mij herkende. Ik was gewend elke morgen in zijn stal klontjes uit te 
delen. 
   Ik gaf een laatste ruk, trachtte het paard binnen te halen. Maar het hele 
achterlijf haakte onder de gootrand. Wel vertikt dat het hijsen iets verder 
baatte. Geen uur bleef John langer in mijn dienst. 
   Ik poogde met een arm het touw vast te houden, met de anderen de kop 
van het dier te grijpen. Maar door dit onhandig, zelfs gevaarlijk pogen, 
schoot het touw los, gierde als een stoomfluit en dadelijk daarop hoorde ik 
het harde klikken der vier paardenhoeven die de stoepstenen raakten. 
Hieruit maak ik op dat niet alleen een vallende kat op zijn poten 
terechtkomt. 
   Beneden begon de juffrouw van één hoog weer te zaniken. Het paard had 
haar spionnetje omgehaald, daarenboven met zijn kwispelende staart een 
bloempot van het kozijn geveegd. 
     'John,' brulde ik bijna hees: 'kun je dan niet beter afhóuen! Uilskuiken! 
Ezelskop! Als je denkt dat dát goed voor de beesten is, heb je 't mis!' 
  En weer trok ik onrustig aan het touw, zet voor zet, geduldig, hijgend, 
zwetend, tot ik de kop weder boven de gootrand zag. Met inspanning van 
alle krachten, wond ik nu eerst het touw om een poot van het ledikant mijner 
hospita, klom in de goot, aaide het dier dat enigszins nerveus was. In zijn 
manen hing het spionnetje van één-hoog, aan zijn rechterachterpoot een 
gedeelte van een balkonbalustrade. De huizen in de Pijp worden helaas niet 
oersterk gebouwd. Ik greep het dier nu bij het gebit, poogde het op te tillen. 
Ik trok de voorpoten over de rand heen en het verstandige dier trachtte zich 
op te zetten. Maar op dit moment schoot het touw los van de poot van het 
ledikant en scheelde het weinig of ik ging mee naar omlaag. Weder hoorde ik 
de metalen klikken der neerkletterende hoeven en nógmaals, nu meerder 
uitgeput en afschuwelijk zwetend, begon ik de lijn in te halen. Het paard was 
het eerste balkonnetje al voorbij, toen John schreeuwde, op te houden. 
Steviger dan straks bevestigde ik het touwen keek over de gootrand. Er 
stonden beneden heel wat nieuwsgierigen en een majoor van de politie. 
   'Dat mag zomaar niet,' riep de agent. 
   'Waarom niet?' riep ik. 
   'Omdat 't niet mág,' riep hij weer. 
   'Nou ze motten hier gestald worden,' riep ik. 
   'Da's me wat móóis,' riep de majoor. 
   En toen hees ik verder, greep nóg eens het paard bij de kop en met een ruk 
van vertwijfeling kreeg ik het bij mij in de goot, waar het hinnikte van 
blijdschap. Terwijl had John het bruintje de trap opgeleid. Wij begonnen de 
paarden te roskammen, konden evenwel niet beletten dat zij al trappende 
door de vloer henen trapten. De huizen in de Pijp zijn nu eenmaal niet stevig. 
      Toen ik dan ook een ogenblik later met mijne familie aan tafel zat en de 
hospita balletjes gehakt met rode kool opdiende, keek zij mij verwijtend aan, 
wijzend naar het plafond, waardoor beurtelings een witte en een zwarte 
paarden poot stak: 
     'Mijnheer,' zei zij, 'dat was niet geconditioneerd. En de poot van me bed is 
ook helemaal krom .. .' 
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STERK  VERHAAL

Belcampo

De bekentenis

Ik moest met de trein naar Amsterdam. Juist op tijd kwam de zware metalen 
reeks voor het stationnetje van mijn geboorteplaats tot stilstand. Het stadje is 
zo klein, dat het geknars van de remmen door alle inwoners gehoord werd, 
ook door mijn vader en mijn moeder. Nou is onze jongen al dertig jaar, 
zouden ze denken en elkaar daarbij aanzien, en nog dobbert hij als een stuk 
wrakhout op de oceaan des levens. - Mijn vader is dominee en houdt van 
degelijke beeldspraak. - Ja ouders, dacht ik nog even, terwijl ik over het eerste 
spoor stapte, zeg het gerust, als een stuk rottend hout beschouwt gij uw 
zoon, maar blind zijt gij voor het wonderbaarlijke licht, dat van zo'n stuk 
rottend hout kan uitgaan.

Toen ik het portier geopend had, bleef ik verlamd staan.
Ik zat er al.
Ik was al ingestapt.
Daar in de hoek, in achteloze, enigszins bekommerde houding, zat ik.
Ik hoefde dus niet meer in te stappen, ik was mezelf dus al 

vooruitgelopen.
Langzaam sloot ik het portier weer en bleef aan het perron genageld; 

zag toe, dat de stationschef de plaatstok ophief.
Maar daar voelde ik in mijn hand het bruine kaartje.
Maar dan reisde ik zonder kaartje!

In een oogwenk was ik weer in de reeds voortkruipende trein en bevond me 
tegenover mezelf en alleen met mezelf. Ik durfde geen woord te spreken, 
nauwelijks durfde ik mij op de bank neer te zetten, nooit had ik geweten, dat 
ik zulk benauwend gezelschap was. Ik keek mij aan en ik keek mij aan. Het 
kon niet anders. Hetzelfde trotse voorhoofd, waarvan de edele welving zich 
verliest in de schaduw van welig bruin haarloof; dezelfde klare en toch mild 
indringende ogen, die ik zo goed van de spiegel kende, de nemende mond 
mijner moeder, de echte ruikneus mijns vaders en daarbij mijn slanke en 
toch krachtige gestalte met de iets te grote handen. En daar - dezelfde 
misvormde duim, die ik als jongen, onder de trein. . .

Het was niet om uit te houden. De noodrem! Wel twee dagreizen 
leek hij me weg. Zat er maar een monster of een pestlijder, zat er maar een 
wild beest, maar het was ikzelf die me daar aan zat te staren, ikzelf. En de 
trein reed rustig verder en er gebeurde niets. En ik haalde adem en ik was 
dus niet dood en ik was ook zichtbaar, want hij zag mij.

Er zijn ontroeringen, die uitbarsten en er zijn ontroeringen, die 
doodlopen; was het de uitbarsting of de begrafenis van mijn ontroering toen 
ik mijzelf het kaartje toereikte met de woorden: 'Herman, je kaartje?' Ik weet 
het niet.

De aangesprokene haalde, precies op dezelfde wijze als ik het gedaan 
zou hebben, een kaartje tevoorschijn en zei: 'lk heb al een kaartje.'

Hij had al een kaartje! Hij had ook andere kleren aan dan ik, dat zag 
ik nu pas, een tikje eleganter.

'Wij lijken erg veel op elkaar', zei hij.
'Zijn wij dan niet-elkaar?' stotterde ik.
Hij glimlachte. 'Neen, ik ben heel duidelijk mezelf.'
'Neemt u me niet kwalijk, ik meende werkelijk, dat ik. . . buiten mijn 

oevers getreden was!'
'Onze gelijkenis geeft ons het recht elkaar te tutoyeren', hernam hij 

met dezelfde kalme welwillendheid in zijn stem, die ik in de mijne soms zo 
kon bewonderen. 'Ik zie tot mijn verbazing onze gelijkenis steeds groeien, 
laten we de proef eens op de som nemen.'

'Lang 1,79', riep ik uit, 'taille 82, schoenen 43, boord 153/4!'
'Klopt!' zei hij, 'we zouden inderdaad precies in elkaar passen. Laten 

we nu eens zien of ons innerlijk net zo overeenstemt als ons uiterlijk. Wat 
ben jij en wat doe jij?'

'Ja!' riep ik in vuur - nu de gelijkenis eenmaal zover was kon ze me 
niet te bar meer worden, nu ik toch eenmaal het monopolie van mijn 
uiterlijk verloren had, was mij aan het monopolie van mijn innerlijk niets 
meer gelegen; in zulke merkwaardige stemmingen kan een mens onder 
bepaalde omstandigheden geraken. 'Ja', riep ik en ik stelde mij op de rug 
tegen de coupédeur. Als ik over mezelf spreek moet ik staan, evenals bij het 
zingen van 't Wilhelmus, want al heb je nog zoveel eerbied voor je volkslied, 
het lied van je eigen leven gaat er ten slotte mee strijken.

'Ik geloof niet, dat mijn verschijnen hier op aarde het resultaat was 
van een doelbewuste opzet, nee, ik weet het zeker. Ik heb het gevoel, dat ik 
me ondanks alles een weg heb gebroken naar het levenslicht. Nog voel ik de 
triomferende vijandschap, waarmee het jonge leven zich na zijn 
parasietenbestaan met geweld uit het moederleven losscheurt en dat is ook 
een van de grondpilaren van mijn wezen. Wanneer een mens denkt dat hij 
hier hoort, dan vindt hij het ook niets bijzonders, dat hij hier is, maar 
wanneer je denkt, dat je hier niet hoort, dan vind je 't prachtig als je er tóch 
bent. Maar er is ook altijd verlatenheid bij, daar zorgen de mensen wel voor. 
Behalve wezen, ben je toch ook mens en al is dat nou honderdmaal je lagere 
natuur, ook die eist haar rechten: liefde, genegenheid en gedachtewisseling 
met medemensen. Maar hij, die hier niet hoort, heeft geen medemensen, 
hem zijn alle mensen tegenmensen. Dit geeft verlatenheid. Eens toen ik nog 
erg klein was, zag ik hoe mijn vader, terwijl hij onder de grote lindeboom in 
onze tuin zat te lezen, een bladluis, die hem op de hand gevallen was, 
wegblies, alsof het niets was. Toen ben ik heel zoet achter in de tuin gaan 
spelen; daar hadden wij een grote zandbult.

Maar ik werd groter en ik zag de leegheid der kudde en het niet 
ingelijfd zijn bij de kudde ondervond ik als lust. Hun godsdienst vond ik 
vervelend en hun wetenschap zinloos; het enige wat ik aan hen kon 
waarderen, waren hun vrouwen. De vrouwen der mensen hebben mijn 
verlatenheid zachter gemaakt en mijn trots versterkt, zij waren van mijn 
leven de schone stoffage.

Toen ik in de stad kwam, maakten de hooibergen plaats voor 
boudoirs, ik bleef dezelfde. En zo is het ook met mijn beroepen; ik houd van 
bijna alle beroepen maar geen enkele kan mij boeien. Ik leer ze gauw genoeg, 
want ik heb een goed verstand, het is wel niet vlijmscherp, maar het is 
bevattelijk, en zodoende doe ik alles en kom ik overal; mijn oom noemt me: 
de man van de miljoen milieus.

Maar daardoor heb ik niets wat mij eigen is en het verlangen 
daarnaar wordt steeds sterker. Een elk jaar luider wordende stem roept mij 
toe: vestig je, kies een werkkring, plant je regelmatig voort, word mens. Je 
kent nu de wereld, niemand hoeft je niemand meer iets wijs te maken, neem 
rust. Ook vroeger heb ik daar tussenbeide wel eens naar verlangd, een 
vluchtig verlangen, als naar een taartje, meer niet.

Op 't ogenblik ben ik reiziger in vuurwerk, dat doe ik wel meer, als 't 
tegen de oranjefeesten loopt. Als jongen moest ik altijd het grote vuurwerk 
afsteken op 31 augustus, de anderen stonden er liever op een afstand naar te 
kijken; daardoor heb ik er een beetje verstand van gekregen. Dat is natuurlijk 
wel weer aardig, maar voor iemand die naar een vrouw en kinderen 
verlangt. . .'

'Hou op, hou op!' viel mijn reisgenoot, die mij gedurende al de tijd 
dat ik aan 't woord was met grote ogen had zitten aanstaren, mij nu 
plotseling in de rede, 'ik héb een vaste positie, ik héb een vrouw en twee 
kinderen, ik woon al zes jaar in hetzelfde huis, ik weet wat dat betekent, je 
bent gek dat je daarnaar verlangt. Zoals jij geleefd hebt, zo begeerde ik te 
leven, maar mijn liefde voor de vrouw, waar ik nu mee getrouwd ben, was te 
groot en heeft me overrompeld. Het is wel heerlijk om alles, wat je tot 
dusverre geweest bent te voelen wegsmelten in één grote hartstocht, maar 
het offer is toch te groot en dat merk je pas op den duur. Praat een man met 
zijn vrouw, hij praat met een stuk van zichzelf, kijkt hij naar zijn kinderen, hij 
kijkt naar stukken van zichzelf, treedt hij zijn huis binnen, hij komt in een 
stuk van zichzelf; een getrouwd man draait de hele dag in een kringetje rond. 
En als je nu veel van jezelf houdt, zoals ik, dan vind je dat een tijdlang erg 
prettig, maar als je 't in de gaten krijgt is er ook geen houden meer aan en al 
mijn vroegere neigingen stormen tegenwoordig op mij af net als monsters, 
die een heks al die tijd op een geheime plek in 't woud heeft grootgebracht. 
jij, jij hebt geleefd, maar ik heb gedraaid als een tol en heb daarbij behaaglijk 
gebromd, en dan is het bitter om te zien, hoe een ander jouw dromen tot 
werkelijkheid heeft gemaakt.

Ik ben er nu een week tussenuit gebroken, ik ben gemeenteontvanger 
in Hengelo!'

'Maar houd je dan niet van je vrouw en je kinderen?
'Neen', zei hij, 'want ze hebben mij van mijn leven beroofd. Ze zijn 

lief genoeg, ze kunnen er niets aan doen en toch neem ik het ze kwalijk. Kijk, 
dit zijn ze.' Met deze woorden reikte hij me een portret aan van zijn gezin.
Het was of er stralen vuur door mijn aderen schoten. Een vrouw met een 
gezicht om in aanbidding voor neer te knielen en twee kinderen die alles 
beloofden, wat een mensenkind maar kan beloven. Dáárvan kon deze man 
het middelpunt zijn en dat wilde hij niet meer.

'Wie van deze mensen niet houdt, vind ik een stomme idioot', zei ik, 
de foto teruggevend.

'Wie een leven, zoals jij het leidt, de rug wil toekeren, vind ik een 
stomme idioot', was zijn prompte antwoord.

We gingen ieder uit een raampje hangen; onze coupé was net Janus 
met het dubbele aangezicht.

Ik was niet meer tevreden. Op de hele wereld geen enkel paar vrouwenarmen 
waarin ik me echt thuis voelde, ik had er genoeg van steeds maar gastrollen 
te vervullen. En daar achter mij, daar stond de ellendeling, die dat 
versmaadde als een rotte appel. Ik zou geen woord meer met hem spreken en 
bleef hardnekkig naar het landschap kijken.

Mannen maaiden gras af, koeien lieten zich melken, wolken dreven af 
en aan. Mijn reisgenoot vond dat blijkbaar niet mooi genoeg want na een 
tijdje hoorde ik hem heen en weer stappen door de middengang van de 
coupé. Zijn ijsbeergang werd steeds driftiger maar ook ik hield mij siberisch.

Opeens nam hij mij bij de schouders, draaide mij om, keek mij lang 
en doordringend aan en zei ten slotte: 'Ik doe een voorstel; jij wilt een vrouw, 
een huis en een betrekking, neem de mijne; ik wil zwerven, laat mij jouw 
bestaan overnemen. Niemand zal het merken.'

Ik zette mij op de bank, ten prooi aan de meest uiteenlopende 
gevoelens. Afkeer voor de man, die zijn liefhebbende vrouw en kinderen 
maar zo pardoes wou overlaten aan iemand, die hij nog geen uur kende; zulk 
een vrouw en zulke kinderen. Maar aan de andere kant: zulk een vrouw en 
zulke kinderen maar zo in de schoot geworpen te krijgen, dat was geen 
kwade gedachte, dat was een uiterst verleidelijke gedachte. Ja, ik moest het 
erkennen, het was een geniaal voorstel. Dat men het merken zou was 
absoluut uitgesloten; wij keken er elkaar nog eens goed op aan. Innerlijk 
juichte ik; als ik dit voorstel niet aannam, dan was ik wel de allergrootste 
idioot.

De tijd, die ons nog restte, besteedden wij met elkaar zo goed 
mogelijk op de hoogte te stellen van ieders levensomstandigheden. In een 
toilet van het station verwisselden wij van kleren, een paar opvolgende 
avonden hadden wij nog lange conferenties in het Vondelpark. Er was heel 
wat nodig voor we zover waren, dat we in elkaars voetstappen konden 
treden.

Met de afspraak dat we precies over een jaar weer op dezelfde plek 
zouden samenkomen, scheidden wij.

Ik kan de ontroering niet beschrijven, die mij beving, toen een week daarna 
een vrouw, die ik nog nooit in mijn leven gezien had, mij als haar echtgenoot 
begroette en twee mij totaal onbekende kinderen tegen me opklommen en 
'Pappie, pappie!' kraaiden. Ik wist me goed te houden en paste mij aan, al 
kostte het me dikwijls grote moeite, want zij was een mooie verstandige 
vrouw en ze had me werkelijk lief en dan valt het niet mee om een 
zevenjarig, achter je liggend huwelijksleven te huichelen. Ik deed al mijn best 
om de onaangenaamheden, die mijn voorganger door zijn laatste 
stemmingen had veroorzaakt, te doen vergeten; ik was een modelvader. Het 
ontvangersbaantje was voor mij een kleinigheid, wij waren allemaal gelukkig. 
Mijn grootste beloning was dat ze eens, toen de kinderen al naar bed waren, 
op mijn schoot kwam zitten, me door de haren streek en zei: 'Wat heeft dat 
reisje je toch goed gedaan, Herman, weet je wel dat het mij soms net is, alsof 
we weer in onze eerste huwelijksjaren zijn?'

Toen was ik ruim acht maanden bij haar.

Ik had rust, ik had vrede en liefde om me heen, ik werd geacht door de 
mensen, ik vervulde mijn plicht. Het is niet waar, dacht ik, dat deze liefde en 
achting de ander gelden en niet mij, zulke dingen leven van de ene dag op de 
andere en moet men zich elke dag weer opnieuw verdienen, precies als het 
dagelijks brood. Niets ontbrak mij, ik was volmaakt gelukkig.

Maar naarmate het jaar ten einde ging, zakte mijn geluk en kwam de 
oude Adam weer zijn stem verheffen. Het schijnt, dat men niets in zichzelf 
goed dood kan krijgen, ik tenminste niet. Als ik vanuit mijn kantoor een 
woonwagen door het dorp zag trekken, was mijn dag bedorven. Ik liet niets 
merken, maar het ontging haar en de kinderen toch niet, dat ik niet meer zo 
gelukkig als was in 't begin. En toen de tijd daar was, vroeg ze me uit zichzelf, 
of ik er niet weer eens een week tussenuit wou. Opgelucht ging ik heen, maar 
toen ik de eerste woorden van de ander hoorde na de begroeting op de 
afgesproken plek, was het of alle last, die ooit aardse ziel kan drukken, voor 
eeuwig van me afviel. Hij was het zwerven moe en verlangde weer naar huis.

En zo houden wij het nu al vele jaren. Elk jaar wisselen wij de rollen om en 
wij allen varen daar wel bij. In het ontvangershuis wordt geen onvriendelijk 
woord meer gehoord; het aantal kinderen is ondertussen tot zes gestegen.
En het merkwaardigste van al deze omwisselingen is dit: Hier zit ik nu; geen 
van u allen weet, wie van ons beiden ik ben - en ik weet het zelf ook niet 
meer.

In de wereldliteratuur zijn 

de verhalen van 

Belcampo, (pseudoniem 

van de studentenarts 

Herman Schönfeld 

Wichers, 1902-1990) nog 

altijd uniek. 

Zijn verhalen worden 

vaak surrealistisch 

genoemd. Net als veel 

verhalen van beroemde 

Engelse schrijvers als 

Edgar Allan Poe en Saki 

(waarvan je hier ook een 

prachtig verhaal kunt 

horen en lezen!) zijn het 

´idee-verhalen', met als 

clou een idee dat in één 

zin is op te schrijven. Het 

hele verhaal is er 

vervolgens op gericht om 

dat ene, verrassende, idee 

op de lezer over te 

brengen. Wat gebeurt er 

als je jezelf in de trein 

tegenkomt? Wat gebeurt 

er als de dingen in 

opstand komen tegen het 

misbruik dat de mensen 

van de aarde maken? 

Vaak krijgen zijn verhalen 

hierdoor een 

voorspellende waarde. 

Verhalen als ´De dingen 

de baas´ en het intussen 

legendarische ´Het grote 

gebeuren´ zijn intussen 

klassiekers. Nieuwsgierig?  
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STERK  VERHAAL

Bob den Uyl

Oorlog is leuk

Luister goed, het is oorlog. Wat kan een jongen van tien jaar zich beter 
wensen. Eindelijk een onderbreking in de sleur van naar school gaan. Nooit 
eerder is de mogelijkheid dat de school met al zijn schriften en boeken 
vernietigd wordt zo nabij geweest. Mei 1940, alle mensen wat een fijne tijd, 
het is geweldig mooi weer, helder en warm, het tintelt in de lucht van 
prettige spanning. Waterleidingen worden afgesloten, stroken pakpapier 
over de ramen geplakt, 's avonds wordt er verduisterd, overdag gehamsterd 
bij het leven, de winkels worden leeggekocht terwijl een paar straten verder 
gevochten wordt tegen parachutisten. Regelmatig duiken vliegtuigen neer uit 
die stralend blauwe hemel, mooie grijze vliegtuigen met knikken in de 
vleugels - ze komen aanvliegen, hoog in formatie, waaieren uiteen in een 
grandioos mooi figuur en suizen huilend op de stad neer, op de bruggen, het 
vliegveld, het oorlogsschip bij het Antwerpse Hoofd, de radio de hele dag aan 
met berichten over aanvallen en tegenaanvallen, de omroepers met een 
ernstige ingehouden stem, soldaten staan in het portiek te schieten op 
saboteurs. En iedere ochtend weer vroeg het licht, weer een strakblauwe 
lucht - een droom is waarheid geworden. Iedereen kan plotseling sterven nu. 
Steeds weer het volkslied als begon er driemaal per dag Holland-België. 
Iedereen spreekt over de radio van beproeving, van vertrouwen in God - 
waar hebben die mensen het over? Geruchten: we zullen van dorst en honger 
vergaan, parachutisten in burgerkleding. Engelsen en Fransen rukken op 
vanuit het zuiden. Onze jongens en de rotmoffen, de vuile landverrajers. De 
jongen kan wel huilen van dankbaarheid dat hij dit heeft mogen meemaken, 
dat God hém duidelijk heeft uitverkoren.

De vijfde dag, de laatste. Onvoorwaardelijke overgave is de eis. Wat 
een onzin, Nederland is toch de dapperste natie ter wereld? De verovering 
van Indië, de afsluitdijk, onze zeeslepers, dat telt toch mee? Wat geeft het of 
de koningin naar Engeland vlucht, die kan toch niet schieten. Nee, wat 
iedereen ook zegt, er zal gevochten worden tot de moffen het land weer 
uitgejaagd zijn. Er zijn er al honderdduizenden doodgeschoten. Hollandse 
jongens, geen betere ter wereld als ze voor de eigen bodem strijden. Hitler 
zal heel raar staan te kijken. Ons leger houdt stand, ze waren paraat, ze staan 
pal en ze blijven pal staan, dat zal je zien. Geruchten: als de mariniers bij de 
bruggen hun munitie verschoten hebben gaan ze de moffen met messen te 
lijf, als ze geen mes meer hebben bijten ze de strotten van de moffen door. 
Dat is andere koek. Soldaten met afgeschoten benen gaan rustig door met 
het laden van de kanonnen. Zo vechten wij, en we houwen het. Trouwens, 
wat er ook gebeurt, gewoon naar school gaan lijkt nu zo ver verwijderd, dat 
komt nooit meer terug. Voortaan geen les meer in schoonschrijven maar 
gevechten van man tegen man. De jongen dringt er thuis op aan dat het 
broodmes geslepen wordt zo scherp als een scheermes. Toch is het vreemd 
dat je nooit eigen vliegtuigen ziet, alleen op de eerste dag een paar. Waar zijn 
onze G-I'S? Waarschuwing over de radio: kook het water vijf minuten lang 
voor het gebruik.  

De vijfde dag, de laatste. Al een uur lang wordt de stad 
gebombardeerd. Een ongekend evenement. De jongen moet eerst in huis 
blijven, de schuilkelder in het plantsoen tegenover het huis wordt niet 
vertrouwd. Betonnen platen schuin tegen elkaar bedekt met graszoden, een 
houten ingang, ze stinken naar pis. De vliegtuigen voeren een blije sierlijke 
dans uit in de lucht, stijgend, cirkelend, duikend. Kleine stiftjes vallen uit de 
rompen, duikelen naar beneden en verdwijnen in de rook. Een razend 
onweer. De spanning als een vliegtuig over het huis trekt: als hij nu een 
boom uitgooit is het raak! Hij doet het niet, donderend als een zwart paard in 
galop vliegt hij over het kritieke punt en verdwijnt boven het centrum in de 
rook en het gewriemel van de andere vliegtuigen. Wat is hierbij vergeleken 
het stoken van een vuurtje langs het Noorderkanaal? De stad bulkt en kraakt, 
dit kan niet lang meer duren. De meeste vliegtuigen zijn alweer weggevlogen. 
Dan komt een Messerschmitt langzaam, als een vermoeide doder, over het 
noorden vliegen, de jongen kijkt, de luiken gaan open en de stiften vallen. Hij 
rent naar het trappenhuis waar alle bewoners staan opgesteld volgens radio-
instructies: het trappenhuis is het veiligste deel van het huis. De grond begint 
te beven, mensen huilen - nergens voor nodig, de bommen vallen verderop 
in de straat en tegen een donkere hemel van vette rook beginnen de huizen 
in te storten en te branden. Een kleine paniek breekt uit, als één man rennen 
de families nu toch maar naar de schuilkelder die propvol is. Ook hier 
huilende vrouwen, woedend schreeuwt een man dat we ons moeten 
overgeven voordat iedereen kapot is. Dat is vreemd, waarom zou je het niet 
overleven? 

Het bombardement is een uur voorbij. Een krachtige zuidenwind 
blaast de kolkende rook over het huis. De zon is verdwenen achter de 
bloemkool, as daalt in de schemerige straat neer. Iedereen zwijgt nu, de 
jongen staat voor het raam en kijkt naar de vluchtelingen uit de binnenstad 
die beladen handwagens duwend en met matrassen op hun rug de veiligheid 
zoeken. De brand verderop in de straat kleurt vreemd tegen het onwezenlijke 
licht. 'Wat een brand hè,' zegt de jongen tegen zijn vader die naast hem staat 
en krijgt prompt een klap om zijn hoofd. Langzaam krijgt hij het vermoeden 
dat er iets verschrikkelijks is gebeurd. Door de vuilgele straat loopt een man 
met een hoofdwond. De stank van de brand dringt door de gesloten ramen 
naar binnen. De buurvrouw zegt daar gaan er duizenden en duizenden. De 
jongen denkt na, natuurlijk, er vallen bij zo iets een hoop doden, dat kan niet 
uitblijven, een hele stad in puin gegooid, reken maar na. En dan wordt er een 
gedachte in hem bewust die hem weer hoop schenkt op een betere toekomst. 
Zou de meester het overleefd hebben? Die woonde toch ergens in de 
binnenstad? Wat een zegen toch, zo'n oorlog. Je kan moeilijk geloven dat 
zo'n hele oorlog, dat hele bombardement in elkaar is gezet om hem een 
plezier te doen, maar het lijkt er toch veel op. Hij is dood, je zal het zien! Een 
mooie begrafenis, de hele klas om de geliefde meester achter de wagen, hij 
krijgt er tranen van in zijn ogen. Er is toch altijd weer gerechtigheid in deze 
wereld. Hij houdt zijn vreugde in, een lachend gezicht zou nu geen pas 
geven. 

Er volgt een onzekere tijd. De jongen zwerft doelloos rond in de 
buurt, hij mag nog steeds de stad niet in. Dan is het eindelijk zo ver, op een 
duistere manier weten zijn ouders dat de school weer begint. Daar gaat hij, 
vol verwachting, het wonder zal geschieden. Op naar die groengeschilderde 
rotschool met den Bijbel, psalmen uit je hoofd leren en dreunend zingen met 
het hele stel, weer luisteren naar de afgekloven verhalen over de Here Jezus 
met zijn discipelen, maar het zal draaglijk zijn nou dat etter dood is, dood en 
begraven. Of begraven, misschien is hij wel verkoold in zijn brandend huis, 
alles is mogelijk in deze woelige tijden. De jongens voor de school zijn 
opgewonden, de een heeft nog meer meegemaakt dan de andere, maar de 
jongen stelt zich op voor de poort. Als de conciërge de deuren opendoet is 
hij de eerste die de speelplaats over rent. In de school zelf matigt hij zijn 
snelheid, daarop is hij geconditioneerd. 

In de klas gekomen staat daar de meester voor de banken, een rechte 
gestalte in een bruin pak, een brede minachtende mond, het donkere haar 
golvend naar achter gekamd. Hij gaat in zijn bank zitten en kijkt verslagen 
naar de man voor hem. Langzaam druppelen de andere kinderen de klas 
binnen, de meester kijkt de gang op en sluit de deur. Zwijgend zwijgend 
zwijgend. Hij komt voor de banken staan, vouwt zijn handen, kijkt naar het 
plafond en sluit zijn ogen. De kinderen doen hetzelfde. De jongen vouwt ook 
zijn handen maar blijft kijken en ziet de kikkermond open en dicht gaan, 
'God die in de hemelen zijt, in deze tijd van beproeving vertrouwen wij op 
u ... help ons dit en dat ... vergeef ons zus en zo ... wij mogen onze vijanden
niet haten .. .'

Langzaam galmt het gebed verder. Ineens opent de meester één oog 
op een kier en kijkt recht in de ogen van de jongen. Deze voelt zich rood 
worden van schrik en krijgt de neiging snel zijn ogen te sluiten. Maar hij doet 
het niet, tot zijn eigen verbazing. Met een strakke blik blijft hij de man 
aankijken, hatend. De spleet wordt weer gesloten, het gebed wordt 
afgemaakt en na het amen blijft de meester nog even gebogen staan. Dan 
richt hij zich op en loopt met trage, afgemeten passen, de handen op de rug, 
dreigend op de jongen toe. 

Bob den Uyl (1930-1992) 

was een van Nederlands 

meest geprezen 

korteverhalenschrijvers. 

Hij was tien jaar oud toen 

de oorlog uitbrak en de 

binnenstad van Rotterdam, 

waar hij woonde, zwaar 

werd gebombardeerd. 

Na de oorlog kreeg hij 

psychiatrische hulp om van 

het stotteren af te komen. 

Het hielp een beetje maar 

hij kreeg er wel straatvrees 

en eetangst voor terug. Bob 

den Uyl schreef – net als 

Maarten Biesheuvel en 

Belcampo – alleen korte 

verhalen. Eerst vooral 

absurde verhalen, over de 

zinloosheid van het bestaan. 

De titel van de bundel “Gods 

wegen zijn duister en zelden 

aangenaam” waarmee hij in 

1975 doorbrak, zegt genoeg.  

Latere verhalen gaan vooral 

over zijn reizen 

(per fiets) door Duitsland, 

België en Frankrijk. 
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STERK  VERHAAL

Rob van Essen

De glazen kamer

Het is algemeen bekend dat het koninklijk paar zo nu en dan een aantal 
mensen uit de wereld van beeldende kunst, theater en literatuur uitnodigt 
voor een informele avond ten paleize. Blijkbaar zien de koning en de 
koningin het als hun plicht op de hoogte te blijven van de laatste culturele 
ontwikkelingen en kennis te maken met degenen die daarin een rol spelen.

Ook mag als bekend worden verondersteld dat de genodigden geacht 
worden niet uit de school te klappen over wat op dergelijke avonden 
plaatsvindt. Ik zal mij niet aan die afspraak houden. Nodig dan géén 
schrijvers uit. Het is onderdeel van mijn beroep om alles wat ik meemaak op 
te vatten als stof voor verhalen en beschouwingen; ik zie dat zelfs als een 
verplichting, waaraan al dan niet stilzwijgende afspraken niets aan kunnen 
veranderen. Ik ben ervan op de hoogte dat het diverse malen is voorgekomen 
dat collega’s een dergelijke uitnodiging hebben afgewezen, uit republikeinse 
gevoelens of op andere principiële gronden. Maar ik heb geen moment 
geaarzeld toen ik mijn uitnodiging ontving. Je kan als schrijver beter 
nieuwsgierig zijn dan principieel.

Volgens de bij de uitnodiging meegeleverde instructies zou ik worden 
afgehaald bij station Leiden, en toen ik op de betreffende kalme zomeravond 
het station uitliep, stond vlak voor de uitgang een grote zwarte limousine 
geparkeerd, met zijramen van ondoorzichtig donker glas. De limousine 
stond midden in het voetgangersgebied. Voor even was ik te gast in een 
wereld waar andere regels golden. Naast de wagen stond een geüniformeerde 
chauffeur die zodra hij me zag het achterportier opende.

‘Hoe heeft u mij herkend?’ vroeg ik.
‘U bent het toch?’ antwoordde de chauffeur, alsof dat feit de vraag 

overbodig maakte.
Via het busstation reden we het stationsplein af. Ik zakte weg in de 

ruime, zachte achterbank en hoorde vrijwel geen motorgeluid. Naast mij lag 
een kraakvers exemplaar van NRC Handelsblad van die avond. Toen ik de 
krant oppakte, schoof voor me een scherm omhoog dat de ruimte waarin ik 
zat, afsloot van het voorste gedeelte van de limousine. Ik vroeg me af of het 
scherm weer zou dalen als ik de krant neerlegde. Ik probeerde het uit, maar 
het scherm bleef omhoog staan. Van de chauffeur zag ik slechts een vaag 
silhouet.

We reden Leiden uit, soepel en in één lange beweging, alsof we ons 
voortbewogen over brede, vlakke wegen met flauwe bochten. Ik had de 
indruk dat stoplichten op groen sprongen zodra wij naderden, maar 
misschien was hier gewoon sprake van een bij een bepaalde snelheid zich 
realiserende groene golf.

‘Die filmpjes,’ zei een stem vlak naast me.
Ik schrok, maar begreep toen dat het de versterkte stem van de 

chauffeur moest zijn.
‘Dat stond niet op de nadere toelichting bij de uitnodiging, maar die 

satirische filmpjes op tv.’ Niets in het roerloze silhouet van de chauffeur wees 
erop dat hij deze woorden uitsprak, maar wie moest hier anders aan het 
woord zijn.

‘Ja?’ zei ik, hoewel ik geen idee had of hij mij kon horen.
‘Daar moet u straks niet over beginnen.’
‘Hij vindt ze niet leuk,’ zei ik.
‘Hij heeft daar geen mening over. Maar hij wordt moe van de vraag.’
‘Goed,’ zei ik. ‘Begrepen.’
Er volgden geen verdere mededelingen en ik pakte de krant weer op, 

meer om mezelf een houding te geven dan om te lezen wat er in de wereld 
gebeurde. Nu pas verbaasde ik me erover dat ik alleen in de auto zat. Er 
zouden toch wel meer genodigden uit Amsterdam komen, nam ik aan, 
gezien het aantal schrijvers, kunstenaars en acteurs dat zich in die stad 
ophield – maar werden die dan stuk voor stuk met een eigen limousine 
afgehaald, en allemaal op een ander tijdstip? Ik legde de krant weer neer en 
keek naar buiten, waar het langzaam donker werd.

De auto reed tot vlak voor het bordes. De chauffeur hield de deur voor me 
open en ik liep de trappen op naar de openstaande deur. Daar werd ik 
begroet door een man die ik als kamerheer beschouwde, zonder precies te 
weten wat een dergelijke functie inhield. Ik bevond me op onbekend terrein.
De kamerheer begeleidde me naar een grote ontvangstzaal, waar zich al 
verschillende mensen bevonden. Ik herkende een aantal collega’s, die net als 
ik het afgelopen jaar een literaire prijs hadden gekregen. Iedereen was goed 
gekleed, ook ik had mijn duurste pak aangetrokken, gekocht van het geld dat 
ik met die prijs had gewonnen. De schrijvers en acteurs waren beter gekleed 
dan de schilders; al moet ik zeggen dat ik lang niet alle schilders herkende, en 
dat ik, zodra ik iemand in een wollen trui of een spijkerbroek ontwaarde, 
dacht: dat zal een schilder zijn.

Na mij arriveerden nog een aantal genodigden en toen het gezelschap 
blijkbaar compleet was, verscheen het koninklijk paar. Handenschuddend, 
informerend en vriendelijk lachend bewogen ze zich van groepje naar 
groepje. (Er hadden zich als vanzelf groepjes gevormd waarin vakgenoten 
zich hadden verenigd.) Ondertussen gingen jonge mannen en vrouwen rond 
met dienbladen champagne, water en jus d’orange, ook waren er kleine 
hapjes waarbij fluisterend uitleg werd gegeven. De stemming was informeel, 
maar statisch. Er was weinig verkeer, elk groepje stond op zijn beurt te 
wachten, niemand verhief zijn stem.

De koning was in pak, en onderscheidde zich in niets van de overige 
mannelijke aanwezigen. Op de een of ander manier vond ik dat jammer voor 
hem. Zijn vrouw had nog iets majesteitelijks, door haar jurk, haar houding, 
het kleine diadeem dat ze droeg, maar hij had alleen maar zijn pak. Ik zag me 
naast mijn vader op de bank zitten, vijfenveertig jaar geleden. Mijn vader 
leest de krant en ik probeer een beetje mee te lezen. Er staat een man op een 
foto, hij draagt een pak en een stropdas. Volgens het onderschrift is het 
koning Hoessein van Jordanië. ‘Maar hij heeft helemaal geen kroon op!’ zeg 
ik verbaasd, en een beetje teleurgesteld. ‘Nee, dat doen ze niet meer,’ zegt 
mijn vader, dat is iets van vroeger.’

En terwijl ik met een glas champagne in mijn hand naar de koning 
keek, dacht ik: het is jammer dat hij hier niet rond kan lopen in een 
hermelijnen mantel en een kroontje op zijn hoofd. De verhoudingen zouden 
meteen duidelijk zijn, en de stemming zou er waarschijnlijk alleen maar 
meer ontspannen van worden, omdat iedereen wist waar hij aan toe was.

Langzaam kwam er meer leven in de avond. De leden van de groepjes 
waar het koninklijk paar langs was geweest, praatten harder, en vermengden 
zich met elkaar, alsof er daar sprake was van ontspanning en opluchting. Ik 
stond in het laatste groepje. De koning schudde mijn hand en noemde mijn 
naam. Ondanks het informele gehalte van de avond was het net of hij mij die 
naam op dat moment schonk, en ik zou bijna tegen hem roepen: maar zo 
héét ik al!

‘Dat verhaal met die katten,’ zei hij. ‘Mooi verhaal. Heb genoten. Hè?’ 
Hij keek opzij naar zijn vrouw, die mij nu ook de hand schudde. ‘Dat andere 
verhaal was zo droevig,’ zei ze. ‘Over dat jongetje.’

Ik knikte en mompelde een bedankje. Ik wist meteen welke verhalen 
ze bedoelden. Ik had geen idee of ze die daadwerkelijk hadden gelezen of dat 
ze gebriefd waren door medewerkers, maar dat deed er eigenlijk ook weinig 
toe.

Terwijl de koningin alvast iemand anders de hand schudde, begon de 
koning over een gemeenschappelijke kennis die druk doende was met een 
jacht rond de wereld te zeilen. Ik had geen idee over wie hij het had, hier was 
waarschijnlijk iets misgegaan met de voorbereiding.

‘Echt niet?’ vroeg hij.
‘Nee, echt niet,’ zei ik. ‘Majesteit.’ Dat laatste woord schoot er 

onwillekeurig uit, en gelukkig deed hij alsof hij het niet had gehoord.
‘Ik dacht nog,’ zei hij, ‘zo’n reis om de wereld, daar zit vast een goed 

verhaal in.’
Ik lachte beleefd.
De stemming steeg. Iedereen liep nu door elkaar, glazen in de hand 

(bier, wijn, champagne), men durfde hardop te spreken en te lachen, en de 
koning en de koningin bewogen zich ontspannen door de aanwezigen, soms 
samen, soms apart. De koningin barstte regelmatig uit in gelach, ook 
wanneer daar nauwelijks aanleiding toe was.

Aanvankelijk bevreemdde me dat overdadige gelach, maar opeens 
zag ik wat ze deed: ze probeerde zo mooi en welluidend mogelijk te lachen 
om tegenwicht te bieden aan die satirische filmpjes waarin haar een 
schurende paardenlach wordt toebedeeld. Het nam me voor haar in, maar ik 
had tegelijkertijd met haar te doen. Als je erop lette, zag je haar ogen door de 
ruimte schieten, op zoek naar iets dat haar reden zou geven te laten horen 
hoe mooi ze in werkelijkheid kon lachen.

Op een gegeven moment kwam de koning op me aflopen. ‘Ik heb 
hem gevonden hoor,’ zei hij.

‘Wie?’ vroeg ik, want ik had geen idee over wie hij het had.
‘Degene met de gemeenschappelijke kennis die rond de wereld zeilt. 

Ik had me vergist. U was het niet, hij is het.’ Hij wees naar een Vlaamse 
schrijver die net zo blond was als ik, en ook een bril met een donker 
montuur droeg. Het lag voor de hand hoe de vergissing was ontstaan: 
waarschijnlijk had het koninklijk paar van te voren geoefend met foto’s van 
de genodigden.

Opeens begon de mededeling rond te zoemen dat het bier op was. 
Gezien de vroegere reputatie van de koning was dat verrassend, en er werd 
besmuikt gegrinnikt.

‘Dat kunnen we niet hebben hoor!’ riep de koning quasi 
verontwaardigd, een uitroep die veel hilariteit veroorzaakte en de koningin 
weer gelegenheid gaf haar parelende lach te laten horen. Algauw bleek dat 
het bier helemaal niet op was, iemand had niet goed gekeken. Dat klonk niet 
erg geloofwaardig. Probeerde men de gasten te ontregelen, was er sprake van 
dat hier een of ander stukje werd opgevoerd? Ik vroeg me af of dit, deze 
bijeenkomst, wel echt was, of we niet met een stel dubbelgangers te maken 
hadden, in een gehuurd paleis, en of onze gretige gedienstigheid en 
zelfgenoegzame vrolijkheid de volgende dag niet breeduit op internet 
belachelijk zouden worden gemaakt. Ik keek rond of ik camera’s zag hangen. 
Maar ook als ik camera’s zou ontdekken, zou dat nog niets betekenen, 
behalve dat het paleis goed beveiligd werd.

Ik keek nog eens goed naar de koning en de koningin. Ze zagen er 
echt uit, en ze gedroegen zich alsof ze op hun gemak waren, in hun eigen 
omgeving.

Nog ingewikkelder werd het toen de koning op een gegeven moment 
een imitatie gaf van het Haagse accent waarmee hij op tv belachelijk wordt 
gemaakt. Hij deed het erg goed, en ik vroeg me onwillekeurig af of hij die 
filmpjes niet zelf insprak.

Net toen de avond leek in te zakken, openden twee bedienden de 
grote tuindeuren. Nieuwsgierig liepen we die kant op. Sommigen stapten het 
bordes op, de meesten van ons bleven in de deuropening staan.

De tuin was een donker vlak dat achteraan werd begrensd door nog 
donkerder begroeiing. In de verte stond hier en daar een zwak brandende 
lage lamp tussen de heesters.

De koning voegde zich bij ons. ‘Staan we nu allemaal hier,’ zei hij. 
‘Wachten we ergens op?’

‘We dachten, misschien gebeurt er wat, gaat er wat gebeuren, hier,’ 
zei een schrijver, met de gretige, haastige lach waarmee we dienstbaarheid 
uitstralen naar hogergeplaatsten.

‘Vuurwerk of zo,’ zei iemand anders.
‘Of een bucolisch herdersspel,’ zei de Vlaamse schrijver die iemand 

kende die rond de wereld zeilde.
‘Een bucolisch herdersspel,’ herhaalde de koning, niet spottend, maar 

tevreden, alsof de woorden oude vrienden waren aan wie hij lang niet had 
gedacht maar die nu tot zijn grote genoegen weer opdoken. ‘Misschien een 
ideetje voor de volgende keer,’ zei hij tegen zijn vrouw, die naast hem was 
komen staan. ‘Iets opvoeren in de tuin.’

Hij keerde zich om en liep terug naar het midden van de zaal, en ook 
wij maakten ons los van het donkere uitzicht. Terwijl de tuindeuren weer 
gesloten werden, bekroop me nogmaals het gevoel dat we onderdeel 
uitmaakten van een proefopstelling, dat hier iets werd opgevoerd waarvan 
we geen weet hadden.

Ik moest naar het toilet, en liep in de richting waarin ik de hele avond 
al mensen had zien verdwijnen. Ik kwam terecht in een lange gang. Ik had 
verwacht dat er personeel zou rondlopen dat mij de juiste weg zou wijzen, 
maar de gang was verlaten. Over dik tapijt liep ik langs gesloten deuren, op 
zoek naar een aanwijzing (een afkorting, een symbool) die zou aangeven dat 
er zich achter een van die deuren een toilet bevond. Het duurde even voor ik 
mijn vergissing inzag: ik liep niet rond in een hotel of een restaurant, hier 
woonden mensen en die hadden geen bordjes op deuren nodig om het toilet 
te vinden.

Inmiddels bevond ik me in een geheel ander gedeelte van het paleis. 
Ik was nog steeds niemand tegengekomen. Alle deuren waren geschilderd in 
gebroken wit en hadden koperen handgrepen. Ik trok een deur open die op 
een of andere manier een bescheidener indruk maakte dan de andere 
deuren, misschien omdat hij zich in een niet al te goed verlicht gedeelte van 
de gang bevond. De hoopvolle verwachting dat zich achter die deur een toilet 
zou bevinden, bleek op niets gebaseerd. De kamer die ik binnen stapte, 
bevatte een manshoge replica van het achthoekige kasteeltje waarin de 
koning zijn jeugd had doorgebracht, zo te zien geheel vervaardigd uit 
roerhoutjes en afgebrande lucifers. Ik herkende het gebouw meteen van de 
kalenders van het Koninklijk Huis die vroeger bij ons thuis jaar in jaar uit 
boven de keukentafel hingen. Achter de raampjes brandde een vriendelijk 
geeloranje licht.

Ik liep er op af om het van dichterbij te bekijken, maar deinsde terug 
toen in het kasteeltje kleine schimmen heen en weer begonnen te schieten, 
in een onaangenaam, gejaagd tempo. Ik vermande me, boog me naar voren 
en  keek naar binnen. Het kasteeltje werd bewoond door een grote 
hoeveelheid witte muizen die zich razendsnel leken te vermenigvuldigen en 
zich nu ook in grote getale door de glasloze vensters naar buiten begonnen te 
persen. Ik maakte maaiende bewegingen met handen en voeten in een 
poging ze af te weren, struikelde achterwaarts naar de deur en verliet gehaast 
de kamer.

Blijkbaar had ik een andere deur genomen, want ik kwam niet uit op 
de gang van waaraf ik de kamer was binnen gestapt, maar in een kamer die 
een stuk groter was dan de vorige, en geheel was opgetrokken uit glas. Niet 
alleen de vensters, ook de raamlijsten, de muren en het plafond bestonden 
uit glas. Dat was opmerkelijk, maar toch registreerde ik het nauwelijks, 
omdat mijn aandacht uitging naar de vloer, die ook uit glas bestond. Onder 
die vloer gaapte een gat, een peilloze rechthoekige diepte die net zo groot 
was als de kamer. Je kon verschillende aardlagen onderscheiden, en hier en 
daar kringelde een uitloper van een boomwortel, bijgelicht door zwevende 
lichtstaven die de weerspiegeling vormden van de tl-balken die de kamer 
verlichtten. Voorbij de lagen die zich binnen het bereik van deze dubbele 
verlichting bevonden, verloor de diepte zich in een ondoordringbare 
duisternis.

Op mijn vlucht voor de muizen was ik enkele meters naar binnen 
geschoten. Nu ik zag in wat voor ruimte ik me bevond, bleef ik roerloos 
staan, met mijn armen van mijn lichaam, alsof ik bang was mijn evenwicht te 
verliezen. Ik had geen idee hoe dik de glasplaat was waarop ik stond. Hij leek 
me te houden, er kraakte niets, ook schoten er geen barsten in. Het was alsof 
ik op glashelder ijs stond.

Ik deed een paar passen en alle gebeurtenissen van de avond tot 
dusverre vervaagden alsof het oude herinneringen waren. Ik bewoog me in 
een kamer van glas op een vloer van glas boven een peilloze diepte en ik 
werd doorstroomd door een onverwacht gevoel van opgetogenheid, alsof de 
concentratie die ik tot in de toppen van mijn vingers voelde, een bevrijding 
betekende uit een voorgaande toestand van onverschillige halfslaap.

Ik voelde dat deze vloer mij zou dragen, maar tegelijkertijd was ik me 
ervan bewust dat ik dat niet zeker kon weten. Alles hing nu van mij af, van de 
bewegingen die ik zou maken en de druk die ik zou uitoefenen, en 
tegelijkertijd draaide alles om zaken waarop ik geen invloed kon uitoefenen, 
zoals de dikte van de glasplaat en de verhouding daarvan tot mijn gewicht. 
Door de glazen muren rondom mij ving ik vage beelden op van belendende 
kamers. Achter de muur met de vensters schemerde het donker van de tuin. 
Aan het eind van de kamer zag ik nu een grote, glazen put staan, waarop een 
putdeksel rustte dat ook van glas was. Het deksel was niet helemaal over de 
put heen geschoven, zodat er een donkere kier overbleef. Onder de vloer zag 
ik de ronde kolom van de put naar beneden gaan, tot in de diepe duisternis 
die alles opslokte. Ik bukte mij en trok voorzichtig mijn schoenen uit. Op 
mijn sokken gleed ik als een trage schaatser over het spiegelgladde glas naar 
de put. De kou van het glas trok door mijn voetzolen naar boven, en ik vroeg 
me af of ik de vloer onder mijn voeten voelde buigen. Het is geen buigen, 
hield ik mezelf voor, het glas veert zachtjes mee en dat is goed.

De opening die het putdeksel vrij liet was net groot genoeg voor 
iemand van mijn gestalte. Ik keek over de rand van de put naar beneden en 
zag dat in de binnenwand van de put glazen handgrepen waren aangebracht 
met behulp waarvan iemand naar beneden zou kunnen klimmen. Ik stak een 
arm omlaag om te voelen hoe stevig de eerste handgreep verankerd zat, maar 
ik kon er net niet bij.

Toen ik opkeek en zag hoe ver ik van de deur verwijderd was en hoe 
peilloos de diepte tussen mij en de deur, werd ik gegrepen door een grote 
angst. Ik hapte naar adem en het duurde enige tijd voordat mijn hartslag 
weer gezakt was tot een aanvaardbaar niveau. Terwijl ik strak voor me uit 
keek schuifelde ik op mij sokken in de richting van de deur. Zo nu en dan 
stootte ik tegen iets aan, het bleek te gaan om glazen meubilair dat me eerder 
niet was opgevallen.

Toen ik deur had bereikt, trok ik hem voorzichtig open en stapte de kamer 
uit. Mijn overhemd plakte aan mijn lichaam. Ik bevond me niet in de kamer 
met het kasteeltje en de muizen, maar in een verlaten gang, waarop ik, 
herinnerde ik me nu, al de hele terugweg van de put naar de deur op had 
uitgekeken, door de glazen muur heen. Tegenover mij zag ik een deur 
waarop een bordje hing met de afbeelding van een bloot jongetje dat met een 
sierlijk boogje in een pot piste. Onder de deurkruk hing een rond slot met 
een uitsparing waarin het woordje ‘vrij’ zichtbaar was.

Nadat ik gebruik had gemaakt van het toilet slaagde ik erin de zaal terug te 
vinden. Ik had geen idee hoeveel tijd inmiddels was verstreken. De meeste 
gasten waren vertrokken. Personeel verzamelde glazen. Met zijn handen in 
zijn zakken kwam de koning op me aflopen. ‘We waren u even kwijt,’ zei hij 
zacht. Er zat onmiskenbaar teleurstelling in de blik waarmee hij me aankeek, 
alsof hij zich in mij had vergist.

Achter mij dook een bediende op met mijn schoenen. Voordat hij ze 
aan mij overhandigde, wisselde hij een blik met de koning terwijl hij zijn 
hoofd schudde, als iemand die zonder woorden wil overbrengen dat er niet 
aan verwachtingen is voldaan. Ik bukte me om mijn schoenen aan te trekken, 
en voelde dat ik rood werd, alsof ik deelde in de teleurstelling die hier opeens 
over mijn gedrag leek te heersen.

‘De auto staat voor,’ zei de bediende toen ik mijn schoenen aanhad. 
Hij liep voor me uit door de gang en toen hij de deur voor me openhield, 
vermeed hij mijn blik.

Eenmaal in de limousine (het scherm tussen voor- en achtergedeelte 
was omhoog geschoven zodra de chauffeur was ingestapt), besefte ik dat 
koning noch koningin afscheid van me had genomen. Het door de 
teleurgestelde blik van de koning en zijn bediende gevoede besef dat ik op de 
een of andere manier had gefaald, bezorgde me een knagende, van schaamte 
vervulde onrust, die nog versterkt werd door de gedachte dat als ik had 
gefaald, ik blijkbaar ook uitverkoren was geweest.

Uitverkoren had ik me al gevoeld toen ik de uitnodiging had 
ontvangen. Het was een misplaatst gevoel geweest, waarvoor ik me vrijwel 
meteen al schaamde, omdat ik heel goed wist dat het soort bijeenkomsten 
waar de uitnodiging betrekking op had regelmatig werd gehouden en in feite 
een soort hofroutine vormde. Nu schaamde ik mij dubbel, maar het was het 
nog te vroeg om te kunnen aangeven waarvoor precies.

Rob van Essen (1963) 
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STERK  VERHAAL

Michael Frijda

Bul

Al bij zijn binnenkomst in de supermarkt heeft de winkelbediende Bul in de 
gaten. Zijn voddige kleren, die dikke kop met knopneus met daaronder de 
veel te brede snotgoot en dat vette piekhaar; alles wijst erop dat dat joch hier 
niet thuishoort, niet in deze schone winkel. 

Voorzichtig volgt de bediende het jong, hopend hem te betrappen op 
diefstal of vernieling. Hij popelt om hem een schop onder zijn dikke kont te 
geven. 

Bul weet niet dat hij gezien wordt. Handig stopt hij een paar appels 
onder zijn trui. Daar had de bediende op gewacht. Hij schiet op hem af. In 
zijn haast glijdt hij uit. Bul hoort de schoenzolen over de vloer schuiven, ziet 
de man en rent weg. De appels rollen over de pasgedweilde tegelvloer. 
Hijgend rent Bul door de winkel, zigzaggend tussen de schappen door, de 
bediende op zijn hielen. Bij de kassa staat een jongen. Hij is klein en tenger. 
Bul zou hem in één klap weg kunnen maaien maar pal vóór hem blijft hij 
stilstaan. Een kwartseconde kijkt hij recht in zijn blauwe ogen. Net voor zijn 
achtervolger hem bereikt, stapt het joch opzij. Grommend vlucht Bul naar 
buiten en rent de straat uit. 

Hij verschuilt zich in een bosje om uit te hijgen. Als hij uit de 
struiken wil kruipen om te zien of de kust veilig is verschijnt het joch uit de 
winkel. Hij strekt zijn hand uit. Daar ligt een appel in. 

'Hier,' zegt hij. 'Ik heet Tammie.' 
Verbaasd kijkt Bul op. Zijn ogen gaan langs de glimmende schoenen 

en de gestreken broek. Het joch draagt een wit overhemd. Om zijn hoofd 
hangen helblonde pijpenkrullen. Daartussen weer die blauwe ogen. 

'Het is veilig. Niemand is je gevolgd.' 
Bul grist de appel uit het handje en staat op. Inderdaad, de 

winkelbediende is nergens te bekennen. Samen slenteren ze de straat uit. Uit 
zijn ooghoek bekijkt Bul het schepsel en hij luistert naar de vreemde 
woorden die Tammie uitstoot. Op de een of andere manier geeft het gepraat 
hem een aangenaam gevoel. Zoals het liggen op een bank in het park in de 
zon. Of een levende duif in zijn handen of tegen zijn wang. En al begrijpt hij 
niet veel van wat Tammie zegt, hij is een en al aandacht. Soms gaat het over 
dingen die hij kent, maar op een andere manier. Dat prikkelt hem. Hij loopt 
met Tammie mee, zonder acht te slaan op de route. Tammie praat maar 
door. 

'Waar weet je dat allemaal van?' vraagt Bul. 
Tammie schrikt even van de toonloze stem die uit Buls pens schijnt 

te komen. Dan schraapt hij zijn keel en steekt een vinger in de lucht. 
'Het opdoen van kennis begint bij ervaring.' 
Tammie doceert over kennisverwerving. Hij spreekt over 

vriendschap en het belang van uitwisseling van informatie. Bul hoort het aan, 
verdwaasd door de klanken van de stem. Af en toe vist hij er een woord uit. 
Geluidloos, alsof hij het proeft, herhaalt hij het dan en laat het door zijn 
hersenpan rollen tot het pijn doet. Hij pakt Tammie bij de pols en kijkt hem 
vorsend aan. 

'Dus jij doet veel nadenken.' 
'Jawel,' zegt Tammie. 'Dat is belangrijk. En je doet me pijn.'
Geschrokken laat Bul het polsje los. Ze belanden in een buurt die Bul 

vagelijk kent. Bij een groot huis met bomen ervoor houden ze halt. De 
voordeur is donkergroen gelakt. 

Tammie schudt Buls hand en zegt: 'Tot ziens.' Bul aarzelt even. 
Vraagt dan of Tammie met hem meegaat. Dankbaar aanvaardt deze de 
uitnodiging. 

Samen lopen ze de straat met bomen uit. Ditmaal bepaalt Bul de 
koers. Ze zijn enige tijd onderweg. De straten worden grijzer, het plaveisel 
brokkeliger. 

Ook Tokkes loopt. Hij was vroeg op straat deze morgen. Zijn dunne lichaam 
sleept al uren achter zijn puntneus aan door het oostelijke deel van de stad. 
Steeds beweegt hij zijn bleke frettenkop, naar achteren en opzij. Niet angstig, 
eerder behoedzaam, zoekend. 

Uit het verwaarloosde wegdek raapt hij brokken kruimelig beton op. 
Een straathond moet het ontgelden. Hij mikt op het hoofd maar mist. In 
steeds hetzelfde tempo slentert hij voort, hij scheurt een tak afvan een 
kwijnende boom. De tak is even groot als hijzelf. Bij elke derde stap slaat hij 
er hard mee op de grond. 

Wanneer twee volwassen mannen hem op hetzelfde trottoir naderen, 
schiet hij tussen de vuilnisvaten door van de stoep af. Midden op de stille 
weg loopt hij verder. Nergens naar toe, zo lijkt het. De straten zijn lang in 
deze stad en lijken sprekend op elkaar. 

Dorrie is al sinds de vroege ochtend op straat. Hij had gehoopt wat hout te 
vinden. Dorrie houdt van vuur. Maar de verlaten woonhuizen hebben alleen 
nog kaal beton te bieden. Alle betimmering is weg. 

Als hij uit een pand naar buiten klimt, snijdt hij zijn hand aan een 
gebroken ruit. Het bloedt. Van pijn is niets te zien op zijn ronde, 
engelachtige gezichtje. Wel zitten er moddervegen op zijn wang, en een 
zwarte korst op een schaafwond op zijn kin. 

Als hij weer op straat loopt, ontdekt hij een loszittende melktand. 
Met zijn tong duwt hij ertegenaan. Het tandvlees is koppig. Geërgerd kruipt 
hij onder een stilstaande vrachtwagen en pakt de voortand tussen duim en 
wijsvinger. Hij sluit zijn ogen. Zachtjes neuriënd trekt hij aan de tand zo hard 
hij kan. Het kraakt. Een bloedsmaak vult zijn mond maar de tand laat niet 
los. 

Een paar voeten naast de wagen leidt hem af. Onder de auto's door 
kruipend volgt hij de voetganger tot deze oversteekt en uit het zicht 
verdwijnt. Dorrie komt onder de wagens uit en loopt rechtuit. Hij is al bijna 
waar hij zijn moet. 

Vanuit de verte ziet hij Tokkes naderen. Hij herkent hem, 
waarschijnlijk aan dat lange lijf dat slap maar gelijkmatig gekromd hangt, als 
een boog zonder pees.

Halverwege de straat is Bul te zien. Een vermoeid standbeeld, zittend op zijn 
dikke gat met zijn rug tegen de schutting. Met grote kleurloze ogen kijkt hij 
omhoog, naar niets. Zijn enige beweging is het lusteloos gekauw op een 
karbonadebot. Af en toe haalt hij zijn neus op, vruchteloos. De grauwe pegel 
die uit zijn neus hangt blijft op zijn plek. 

Hij ziet de anderen niet naderen. Hij denkt aan Tammie, die hij zo-
even vooruit heeft gestuurd. Soepel was hij over de schutting geklommen. 
Achter de schutting bevindt zich een braakliggend terrein waar ooit de 
huizen van vocht en vermoeidheid ineen zijn gezakt. Slopers hebben de 
resten afgevoerd. Niemand bouwt er iets nieuws. Daarom werd dit gat tussen 
de huizen, dat vol staat met onkruid en bezaaid is met puin, het domein van 
Tokkes, Dorrie en Bul. 

Tokkes en Dorrie arriveren gelijktijdig bij de schutting. 
Bul schrikt op uit zijn dromen, steekt het bot weer in zijn zak en staat 

op. 
De anderen wachten af. Tokkes port met zijn stok tussen de 

stoeptegels. Dorrie haalt een speelgoedbeertje uit zijn zak. Hij veegt het langs 
zijn wang en staart in de bruine glazen oogjes. Als Bul het ziet, staat hij op en 
steekt zijn hand uit. Dorrie gehoorzaamt. Bul pakt het beestje aan en wrijft 
over de vacht, knijpt erin. 

'We hebben een nieuwe. Die is binnen,' zegt hij, en hij knikt met zijn 
hoofd richting schutting. Het verbaast de twee. 

Tot dan toe was het overwoekerde terreintje hun geheime plek, waar 
alleen zij drieën vuur maakten en met de ratten en de duiven speelden. 

'Hij mocht,' zegt Bul. 'Hij weet allemaal dingen.' 
Met een peinzend gezicht trekt hij het beertje langzaam een poot uit 

en gooit het knuffelbeest op de stoeptegels. 
'De plek is van ons,' zegt Tokkes. 
Bul geeft hem een schop tegen zijn scheen, die hij gelaten incasseert. 
'We gaan d'r in,' zegt Bul. 
Zijn kompanen gaan tegen de schutting staan zodat Bul hun handen 

en schouders als traptreden gebruiken kan. Snuivend werkt hij zich over de 
schutting heen. Tokkes volgt op eigen kracht. 

Dorrie pakt het beertje op en kijkt ernaar. Hij trekt het een voorpoot 
uit en pulkt de ogen los. Dan stopt hij het weer in zijn zak en klimt tegen de 
schutting op. Een roestige fiets is zijn ladder. 

Binnen de schutting staan de drie weer naast elkaar. Ze kijken de 
diepte in van de voormalige souterrains. Daar zit Tammie. 

Op een open plek tussen het platgetrapte onkruid troont hij op een 
oliedrum. Onverstoorbaar kijkt hij naar hen op, zijn armen over elkaar 
gevouwen en zijn rug kaarsrecht. 'Dat is 'm,' fluistert Bul tegen zijn maatjes. 
Zwijgend bekijken ze hem, de helderheid van zijn kleren en het stralende 
prinsenhaar. Ze blijven alle drie onbeweeglijk staan. 

Zonder zijn ogen van de verschijning op het vat af te wenden, begint 
Bul te praten. Zijn stem is zacht en een beetje hees. 

'Hij weet alles en hij woont in het huis van een dokter.' 
Tokkes en Dorrie kijken Bul verwonderd aan, en dan elkaar. Tokkes 

gaapt. 
'Goedemorgen kameraden,' zegt ineens het ventje op de oliedrum. 

Snel klauteren de drie naar beneden en stellen zich op tegenover de nieuwe 
op de ton. 

Tammie neemt weer het woord. 
'Ik heet Tammie. Als jullie willen, leer ik jullie worstelen. Ik zal wat 

grepen voordoen.' 
Tokkes gaapt weer en gaat op de grond liggen. Hij schikt een brok 

puin bij wijze van kussen onder zijn hoofd. Tammie springt van zijn zetel af 
en spreidt zijn armen uitnodigend uit. 

'Laat iemand naar voren komen, dan beginnen we.' 
Het duurt even voor Bul reageert. Dan doet hij twee passen naar 

voren. 
'Pak me maar Bul, en gooi me op de grond, toe maar.' 
Als Bul twee passen vooruit doet en zijn knuisten naar het frêle 

jongenslichaam uitstrekt, draait Tammie vliegensvlug achter zijn lompe 
aanvaller om en neemt hem in een houdgreep. 

'Werk je los,' commandeert hij. 
Verward probeert Bul achter zich te kijken. Hij ziet Tammie niet 

maar voelt hem wel. Verbeten begint hij te sjorren. 

'Je moet 'm porren Bul,' zegt Tokkes zonder zijn hoofd op te tillen. 
Tammie springt achter Bul vandaan en zwaait heftig met een stokstijf 

vingertje. 
'Nee nee,' zegt hij gedecideerd en hij schudt zijn hoofd, 'slaan is niet 

fair. Het is tegen de regels.' 
'Tegen de regels,' herhaalt Dorrie langzaam. 
Ernstig kijkend knikt Bul nu met zijn hoofd, tilt ook een vinger op. 
'Regels, dat is wat je doen moet.' 
En Dorrie knikt mee. 
'Inderdaad,' zegt Tammie. 'Als we ons niet aan de regels houden is 

het einde zoek. Enfin, wij beginnen opnieuw. Bul, kom achter mij staan.' 
Gehoorzaam kiest Bul positie achter de kleine meester. 

'Je armen om mijn middel.' 
Bul sluit zijn handen ineen op Tammies buik, op het frisgewassen 

zachte katoen. Zijn wang en snotneus raken de blonde haren. Hij ruikt de 
geur van bloemen uit een tuin en van schone jonge huid. Het hoofd 
verwarmt zijn wang en de buik zijn handen. Zijn kin laat hij rusten op de 
knokige schouder, die toch iets zachts heeft. En dan, voor hij beseft wat er 
gebeurt, zit Tammie tussen zijn knieën op de grond en vliegt zijn massieve 
lichaam met een boog over de geuren heen. 

De doffe klap waarmee Bul neerkomt doet Tokkes opkijken. Hij ziet 
Bul zitten, op zijn knieën. Met grote ogen kijkt hij op naar Tammie. 
'Je was off-guard, en daar maakte ik gebruik van.'

Op docerende toon wendt hij zich tot de anderen. 
'Je moet altijd alert blijven.' 
Tokkes sluit zijn ogen. Het is donker weer maar niet koud. Een beetje 

benauwd. Dat maakt Tokkes altijd wat slaperig. 
'Jullie moeten wel luisteren, ik probeer jullie wat te leren.'  Weer 

wenkt hij Bul. Verwachtingsvol loopt die met uitgestrekte armen op hem af. 
'Of nee,' zegt Tammie dan. 'Laat Dorrie maar even komen: Tammie 

draait zich naar de krullenkop. 
Bul ziet hoe de twee op elkaar toelopen. Dorrie reikt met uitgestrekte 

knuistjes naar het witte hemd. 
'Toe maar,' zegt Tammie, 'pak me beet, probeer het: 
Buls grote ogen staren naar de witte rug. Met drie zware stappen is 

hij bij Tammie, die dan door de onverwachte duw voorovertuimelt. Snel rolt 
hij op zijn rug maar niet snel genoeg om het met hem meevallende lichaam 
van Bul te ontwijken. 

Een hoge rochel komt uit zijn gezichtje als het lijf over het zijne ploft, 
de buik zijn ribben in elkaar duwt en de grauwe snottebel zijn roze gezicht 
besmeurt. 

Een kwart seconde blijft Bul zo liggen. Dan, als door een slang 
gebeten, trekt hij zijn gezicht uit de geuren. 

Nu zit hij schrijlings op Tammies middenrif. Hij tilt zijn knie op en 
plant die stevig in de zachte buik van de krijsende en spartelende jongen. 

Bul kijkt met een hulpeloos gezicht om zich heen, alsof hij iets kwijt 
is. Tokkes staat zuchtend op, veegt modder van zijn hand en begint Tammie 
lusteloos tegen zijn ribbenkast te schoppen. 

Bul duwt zijn knie wat dieper naar binnen en kijkt strak naar het 
gillende gezicht. 

Dorrie kijkt even toe, knielt dan bij een spartelend been en zet zijn 
tanden erin. Met gesloten ogen bijt hij door. Hij voert de druk langzaam op. 
Krakend scheuren zijn tandjes door het vel. Het bloed proeft anders dan dat 
van vanochtend. Zoeter. Met gespannen kaken wiegt hij zijn hoofd heen en 
weer. Zijn krulletjes deinen op de maat. 

Tokkes ergert zich. Het hoge gekrijs van Tammie doet pijn aan zijn 
oren. Hij houdt op met tegen de ribben te schoppen en kiest nu het hoofd. 
Het helpt niet. Het gebrul gaat door. Dan zet hij zijn hak op Tammies kaak 
en gaat er met zijn volle gewicht op staan. Hij duwt door tot er iets kraakt. 
Niet hard. Een dof geluid is het, net of je op een duif gaat staan. 

Ineens is Tammie stil, zijn gezicht is lijkbleek en zijn ogen staan 
wijdopen. Hij spartelt niet meer, bibbert alleen nog maar. Hij zweet. 

Tokkes stapt opzij en Dorrie laat los. Hij spuugt wat bloed uit door de 
kier die de eindelijk losgelaten tand achterlaat. Zijn mond veegt hij af met 
het verminkte beertje. 

Het is stil op de plek. Het enige wat te horen valt, is de snelle, 
piepende ademhaling van Tammie. Nieuwsgierig kijken de jongens naar het 
ventje op de grond. 

Bul hangt voorover, steunt met zijn handen naast de krullen en kijkt 
diep in de wijd opengesperde blauwe ogen. 

'Hij zegt niks meer,' mompelt Tokkes. 'Ik ga slapen, ik ben moe: 
Dorrie gaat gehurkt naast Tammies hoofd zitten. 
'Dood,' zegt hij. 
'Niet dood,' zegt Bul. 'Dood is dat je ogen dicht zijn, en dat je niks 

niet meer beweegt: 
Dorrie rommelt met een doosje lucifers, steekt er een aan. Zonder op 

te kijken mept Bul hem opzij. Hij brengt zijn gezicht nog dichter bij de 
hemelsblauwe ogen. Zo diep hij kan kijkt hij naar binnen en hij haalt zijn 
neus op. 

'Wat zou die nou denken, wat zou die nou toch denken?' zegt hij 
zachtjes, tegen niemand. 
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STERK  VERHAAL

F. Bordewijk

De aktetas

Het was nu al haast tien jaar na de bevrijding; meneer Kars had in die tijd 
zijn gezin zien toenemen, hij naderde de middelbare leeftijd, en nog steeds 
was hij werkzaam - na voorhene wisselvalligheid in zijn betrekkingen - op 
een van die regeringsbureaus welke zich bezighouden met de liquidatie van 
oorlogsschade en rechtsherstel, en die bestemd zijn zelf te worden 
geliquideerd. Daarmee was hij dan eindelijk ambtenaar geworden.

Maar meneer Kars, vrij snel opgeklommen tot hoofd- ambtenaar, 
vreesde zijn eigen liquidatie allerminst.

Hij had te verdienstelijk werk gedaan dan dat de regering hem niet 
zou willen behouden. Hij kende zijn waarde en gelukkig kende de man aan 
de top haar ook, zodat hij te zijner tijd stellig elders behoorlijk rijksemplooi 
zou krijgen.

Hij verzette ook ’s avonds thuis nog veel werk, en nam moeilijke 
dossiers voor een rustige bestudering mee. Hij kwam uit een ambtenaars-
geslacht, en herinnerde zich nog verhalen van zijn grootvader. In diens tijd 
bestonden er geen aktetassen. De heren van de departementen liepen met 
lege handen, hoogstens met stok of paraplu, naar en van het bureau. De 
avonden besteedden ze aan hun bijbaantjes. Bijbaantjes waren toenmaals 
hard nodig. Men kon niet zeggen wat er het eerst was geweest: het lage 
ambtenaarsloon of het bijbaantje; daarover brak zich trouwens niemand het 
hoofd.

Maar meneer Kars, zonder tijd voor of behoefte aan een bijbaantje, 
had wel behoefte aan een aktetas.

Deze was dermate een stuk van zijn buitenhuiselijke persoonlijkheid 
geworden dat zijn vrouw hem meermalen voor de aanvang van een zondags- 
wandeling de aktetas moest ontnemen. Het was enkel verstrooidheid 
geweest, en toch liep meneer Kars niet zo prettig als door de week, al 
erkende hij de compensatie gelegen in de aanwezigheid van een beminnelijke 
wederhelft.

Op deze verrukkelijke namiddag van mei te ruim vijf uur ging meneer Kars 
van zijn werk naar zijn woning. Hij liep altijd. Het was niet ver, een twintig 
minuten, van zijn bureau, ondergebracht in een groot flatgebouw, naar zijn 
woning in dezelfde buurt.

Lichaamsbeweging was goed voor hem daar hij een neiging tot 
corpulentie vertoonde, en hij liep ook graag. Hij was een nogal kleine 
meneer, een zweem gebogen, onderweg weinig lettend op zijn omgeving en 
met zijn gedachten meestal bij zijn dossiers. Aldus ook op deze namiddag. 
Hij had nooit oog getoond voor het jonge groen, tenzij mevrouw Kars hem 
attent maakte. Ze wist van zijn lichte verstrooidheid en maande hem 
herhaaldelijk tot voorzichtigheid in het verkeer. Daartegenover beriep hij 
zich op het dierlijk instinct tot zelfbehoud, maar, voelende dat deze 
geruststelling niet gans toereikte, voegde hij erbij dat hij ook nog goed uit 
zijn ogen keek.

De route van meneer Kars leidde altijd, en dus ook thans, over een 
ingewikkeld kruispunt. Hij moest ergens, dicht bij zijn huis, een grote 
verkeersweg oversteken die uit verscheidene banen bestond: een wandelpad 
van klein grind, een fietspad van asfalt, een rijweg van klinkerkeien, twee 
trambanen met tussengewoekerd gras, een fietspad van asfalt, een 
wandelpad van klein grind. Al deze banen werden onderling gescheiden door 
enkelvoudige rijen dikke bomen die aan de allee een grote bekoring 
verleenden, maar ook het uitzicht belemmerden, zodat een overstekend 
wandelaar niet kon volstaan met beurtelings de ene kant uit te zien en de 
andere, maar bepaald ook nog om de stammen moest heengluren. En dan 
vertoonde de verkeersweg ter plaatse waar meneer Kars er zich van bediende 
nog iets, dat hem maakte tot een knooppunt: hij werd door een andere 
dubbele trapbaan benut voor oversteken in s-vorm.

Toen meneer Kars, die namiddag van zijn werkgekomen, om ongeveer kwart 
over vijf de laan overstak die in beide richtingen druk bereden werd, kreeg 
hij daar ergens de merkwaardigste gewaarwording van zijn leven.

Ze viel niet te verwoorden, in geen enkele taal, ze was evenmin te 
verklanken, te verbeelden of in gebaren uit te drukken. Ze lag buiten het 
gebied van zintuiglijke waarneming, en tegelijk bezat ze iets van 
alomtegenwoordigheid. Maar het vreemdste was dat hij haar ogenblikkelijk 
vergat.

Hij liep verder. Hij was de laan overgestoken. Daar voor hem lag de bochtige 
dwarsstraat waardoorheen het andere dubbele paar tramrails slingerde. Hij 
zou nu ook verder zijn oude vertrouwde route volgen: eerst deze straat haaks 
over, dan een klein voetpad met een heuvel en hekwerk aan begin en eind 
om fietsers te weren, dan het villapark waar hij met zijn gezin zijn intrek had 
in een paar kamers, en vast en zeker in vijf minuten thuis.

Toen hij echter de tweede straatweg had gesneden en veilig stond op 
het andere trottoir werd hij door een onverklaarbare kracht gedwongen tot 
omkijken, en het eerste wat hem opviel was tussen de bomen- rijen van de 
grote laan een stilstaande motorwagen, waar zich aan de kop reeds een groep 
kijkers had gevormd. De kop werd dikker, en meneer Kars, die hier volmaakt 
veilig stond, met de ingang van het heuvelend voetpad in zijn rug, zag hoe al 
meer nieuwsgierigen kwamen aanhollen, hoe fietsers en bromfietsers 
afstapten en auto’s stilhielden. Hij zag het van deze korte afstand duidelijk en 
tegelijk met een zekere gedesinteresseerdheid. Naar zijn aard was hij niet 
iemand om met de neus te willen liggen bovenop een verkeersongeval. Het 
bracht echter plotseling heel even zijn vreemde gewaarwording van daarnet 
in zijn herinnering terug. Was het misschien een soort voorgevoel geweest 
dat er iets gebeuren zou? Want kijk, was het niet geweest op ongeveer 
dezelfde plek? En toch was het niet zozeer het ongeval dat hem boeide, als 
wel de reactie daarvan op de omgeving, en de reactie boeide hem zelfs meer 
dan anders, al besefte hij het niet.

Hij zag hoe er koortsachtig werd gevraagd, hoe de latere kijkers op de 
tenen gingen staan, hoe alles meer en meer samenpakte; hij merkte het 
voordeel op van de grote gestalten, hij zag autobussen die langzaam gingen 
rijden en waarin de hoofdenrijen langs de ruiten zich plotseling naar 
hetzelfde punt wendden en de halzen draaiden tot de grens van hun 
mogelijkheid. Door de straat waar hij stond gleed inmiddels ook een tram 
aan, en toen deze zijn s-lijn over de laan met het ongeluk volgde zag hij alle 
passagiers van de zetels dezerzijds als op commando oprijzen, en zich 
storten naar de ramen aan de andere kant alsof het voertuig een volle 
plezierboot was in ruw weer.

Helemaal niet denkend aan de ongelukkige die daar ongetwijfeld onder de 
baanschuiver moest liggen, keek meneer Kars toe met een lichte 
geamuseerdheid, langzaam opgekomen en volstrekt niet bij zijn karakter 
passend. Toen gierde ergens de alarmsirene van de politie. Meneer Kars ving 
nog een glimp op van het tentwagentje, maar door de mensenmenigte werd 
het verdere aan zijn oog onttrokken en hij vervolgde rustig zijn weg naar 
huis. Straks zou hij iets aan zijn vrouw te vertellen hebben, vanavond iets 
meer door de radio vernemen en morgenochtend het verslag lezen in het 
dagblad. Overigens, het waren thans nauwelijks verslagen, want naarmate de 
ongevallen in aantal groeiden, nam hun stuksgewijze vermelding in omvang 
af. De moppenkolom van het vroegere weekblad was vervangen door de 
ongevallenkolom van het huidige dagblad, en het drukbeeld was hetzelfde 
gebleven.

Aldus peinzend, niet zonder heimelijke voldoening over deze 
vergelijking, beklom meneer Kars de lage heuvel van het voetpad dat schaars 
werd belopen, wrong zich door het eerste hekwerk met de hem eigen routine 
die niet meer eiste dan drie stappen en drie draaiingen van de heup, en 
wrong zich even later op dezelfde wijze door het hek aan de andere heuvel-
voet. Bij het nemen van deze tweede hindernis gebeurde er in zover iets 
ongewoons dat een flink uit de kluiten gewassen jongen haar terzelfder tijd 
nam, van de andere kant. De hekken waren dagelijks getuigen van 
wellevendheid en lompheid, van hoffelijke uitnodigingen en stroef 
terugknikken, van lichte groeten en lachjes voor een ogenblik, van 
fronsingen, van binnensmondse en luide verwensingen, en behalve van 
geestelijke botsingen ook wel van lichamelijke. Het ontging evenwel meneer 
Kars, die geen aanleiding had gevonden de opgeschoten knaap voorrang te 
verlenen, dat er hier ditmaal een raadselachtig kunststuk werd volbracht.

Nu bevond meneer Kars zich in de eerste laan van de villabuurt. Nog vier 
minuten en hij zou thuis zijn. Het was er stil, en meneer Kars kon in de verte 
met regelmatige ritmiek vier tonen horen, welluidend en droefgeestig. Het 
sein zweeg abrupt. Dat moest de ziekenwagen wezen.

Het was niet dit viertonig sein op zichzelf dat meneer Kars eensklaps koud 
maakte, het was ook nog niet dat hij het geluid - voor het eerst - in 
welomlijnd verband bracht tot de dood - het was dat hij terzelfder tijd 
opmerkzaam werd op zijn aktetas en dat hij, hoe wist hij niet, bemerkte dat 
de tas dood was.

Het gaf hem een gevoel van onvoorstelbare koude. Ja, het was heus 
zijn tas, echt zijn eigen tas, nogal geschaafd in het gebruik, maar stevig, en 
volgepropt met dossiers. Hij droeg hem als steeds in de linkerhand, hij had 
hem geen ogenblik losgelaten, en toch, de tas had geen gewicht meer, hij was 
niet eigenlijk dood, maar meer, of minder; meneer Kars droeg een geest. Hij 
dacht er een moment over zijn vingers van het handvat los te maken, maar 
hij durfde niet. Hij vreesde, hij wist dat de tas zou blijven zweven. Toen 
voelde hij reusachtige zweetparels uitbreken aan zijn voorhoofd en voelde 
tegelijk dat zij er niet waren. En hij hoorde - hij wist niet van waar, binnen 
hem of buiten hem - woorden die hij misschien eens had gelezen, of 
beluisterd, of in het langsgaan op straat opgevangen: de dood maakt niet 
aanstonds van de aarde los.

Meneer Kars stond als een beeld. En hij zag het vóór zich. Als hij naar huis 
ging had hij de sleutel niet nodig, hij kon zó door de dichte huisdeur, door de 
kamerdeur, en niemand zou het weten. Zijn vrouw zou de telefoon opnemen 
en een onbekende diepe stem horen:

´Mevrouw, we zijn van de verkeerspolitie en er moeten u tot ons 
grote leedwezen voorbereiden op iets heel ernstigs. We zijn dadelijk bij u. `
Misschien had zijn vrouw op dit ogenblik de hoorn aan haar oor. Ja, dat had 
ze. Ze zag asgrauw. En, o God, zijn kinderen stonden erbij.

F(erdinand) Bordewijk 

(1884-1965) is een van de 

weinige auteurs uit de 

periode tussen de 

wereldoorlogen, die nog 

steeds leesbaar en 

veelgelezen is. 

Vooral zijn 'Fantastische 

vertellingen', vol 

onverklaarbare 

gebeurtenissen, zoals het 

verhaal hiernaast, en de 

romans Bint en Karakter 

(mede door de 

verfilmingen) spreken 

jonge lezers ook nu nog 

aan. 

Zijn strakke zinsbouw, 

waaruit alle 

overbodigheden zijn 

geschrapt, maakt zijn 

werk nog steeds heel 

toegankelijk. En zijn 

belangrijkste thema’s - 

tucht, orde en angst - zijn 

nog steeds, of juist 

opnieuw, actueel. 
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STERK  VERHAAL

Remco Campert

De jongen met het mes

Je stampte met je voet op de grond en er was een feest. ’s Zomers en ’s 
winters geurden de avonden en de nachten naar alcohol. Om drie uur ’s 
nachts was niets meer onmogelijk: je kon een handstand maken op een 
jeneverfles, vliegen naar New York, boerenknecht worden en tussen het 
koren liggen, schatrijk worden van vandaag op morgen en jaren later, vol 
champagne, sterven in een zwembad op een maanloze nacht. 
  ’s Zomers, als de ochtend kwam met vogels en schone straten en een bleke 
zon, reed je weg naar het strand, je hand zweette zout en alcohol en drukinkt 
van het verse ochtendblad, dat je had gekocht. In de avond kwam je 
loodzwaar thuis, schoenen vol zand, warhoofd vol hoofdpijn: je had een 
meisje geslagen, met een vriend gebroken, gelachen en geschreeuwd, je 
pupillen wijd, zwarte poelen, geplaagd door zwermen muggen. Je gedachten 
waren uiteengevallen in losse woorden, sleutelwoorden, die je onophoudelijk 
mompelde, omdat je bang was er niet meer te zijn, als je ook die woorden 
nog vergat. 
  En je viel in slaap tot het volgende feest je wekte. 

Dick legde zijn hand op Wessels schouder. 
  ‘Er zijn hier mensen die niet drinken’ zei hij. 
  ‘Waar dan?’ vroeg Wessel. 
  ‘Daar op de divan zit er een,’ wees Dick. 
  ‘Die lange? Wie is dat? Wat doet hij hier?’ 
  ‘Het is een vriend van Erik. Erik heeft hem meegenomen. Maar daar gaat 
het nu niet om. Het gaat erom, dat hij niet drinkt. Er zijn tenslotte grenzen.’ 
  ‘Volkomen gelijk,’ zei Wessel. 
  ‘Erik,’ zei hij, toen hij Erik had gevonden. ‘Erik, op de divan zit een lange 
jongen, die niet drinkt. Er wordt gefluisterd dat jij hem hebt meegenomen. 
Wie is het en wat doet hij hier, als hij niet drinkt?’ 
  Erik keek naar de divan. 
  ‘Dat is een heel gekke jongen,’ zei hij. ‘Een fotograaf.’ 
  ‘Waar is zijn camera?’ vroeg Wessel. 
  ‘Juist,’ zei Dick. ‘Ook dat nog.’ 
  ‘Die heeft hij niet meegenomen. Hij was bang dat hij kapot zou gaan.’ 
  ‘O,’ zei Wessel. ‘Was hij daar bang voor? En heeft hij hem toen niet 
meegenomen? Is hij meer een landschapsfotograaf?’ 
  ‘Het is een heel gekke jongen,’ hield Erik vol. 
  ‘Fotografen zijn nooit gekke jongens,’ zei Dick. 
  ‘Jongens die bang zijn dat hun camera kapot gaat, zijn geen gekke jongens. 
En ze zijn vreselijk ambitieus. Jongens die ambitieus zijn, zijn nooit gekke 
jongens.’ 
  ‘Ik hou alleen van oorlogsfotografen,’ zei Wessel. 
  ‘Hij maakt heel mooie foto’s,’ zei Erik. 
  ‘Wat fotografeert hij dan?’ vroeg Dick. 
  ‘De Leidsepleinjeugd,’ zei Erik. 
  ‘De wàt?’ 
  ‘De Leidsepleinjeugd.’ 
  ‘Wat is dat?’ 
  ‘Nou, die jongens die op het Leidseplein rondhangen.’ 
  ‘Waarom fotografeert hij die?’ 
  ‘Nou, zo maar.’ 
  ‘Er is nooit oorlog op het Leidseplein,’ zei Wessel. 
  ‘Nou, jullie zoeken het maar uit, hoor,’ zei Erik en liep weg. 
  Wessel keek naar de jongen, die op de divan zat. Hij hield iets in zijn hand 
dat schitterde. 
  ‘Verdomme, hij heeft een mes,’ zei Wessel. ‘Zie je dat, Dick? Hij is een 
jongen met een mes.’ 
  ‘Misschien is het dan toch wel een heel gekke jongen,’ zei Dick. ‘Maar hij 
drinkt niet. Dat blijf ik onvergefelijk vinden.’ 
  Ze liepen naar de jongen met het mes toe. Dick had een fles jenever bij zich. 
Voor de jongen bleven ze staan. 
  ‘Ik ben Wessel,’ zei Wessel. ‘En hij is Dick. Ik ben de gastheer. U bent de 
gast. Tot zover is alles duidelijk. Maar nu: wat is je voornaam?’ 
  ‘Oscar,’ zei de jongen. 
  ‘Dick,’ zei Wessel. ‘Vraag eens wat Oscar drinkt.’ 
  ‘Ik drink niet,’ zei de jongen. Hij keek naar het scherpe, blinkende lemmet 
van zijn mes. 
  ‘Je ziet het allemaal maar eens aan, nietwaar?’ zei Wessel. 
  ‘Nauwelijks,’ zei de jongen. 
  ‘Je hebt natuurlijk genoeg aan je mes,’ zei Dick. 
  ‘Zo ongeveer,’ zei de jongen. 
  ‘Een mooi mes,’ zei Wessel. 
  De jongen keek er naar alsof hij het voor het eerst in zijn handen hield. 
  ‘Gaat wel,’ zei hij. 
  ‘Volgens je vriend Erik ben jij een heel gekke jongen, Oscar,’ zei Wessel. ‘Is 
dat waar?’ 
  De jongen haalde zijn schouders op. 
  ‘Hij voelt zich gevleid,’ zei Dick. ‘Maar hij wil het niet laten merken.’ Hij 
zette de fles aan zijn mond en nam een slok. 
  ‘Heb je dat mes altijd bij je?’ vroeg Wessel. 
  De jongen antwoordde niet. 
  ’Kun je ermee gooien?’ 
  De jongen knikte. 
  ‘Kun je raken wat je wilt?’ 
  ‘Ja,’ zei de jongen. 
  ‘Weet je het zeker?’ 
  ‘Ja’! 
  ‘Als wij je iets aanwijzen, raak je het dan?’ 
  ‘Ja.’ 
  ‘Dat zullen we hebben. Kom mee, Dick,’ zei Wessel. 
  ‘Wat wil je doen?’ vroeg Dick. ‘lets moois. Waar is Bella? Heb je Bella 
gezien?’ 
  ‘Daar danst ze.’ 
  ‘Bella! Kom eens hier!’ 
  ‘Een leeuwin,’ zei Dick. ‘Twintig jaar en het gezicht van een dure hoer van 
veertig.’ 
  ‘En haar stem,’ zei Wessel. ‘Een geweldig schor geluid. De stem van een 
oude dronken schilder.’ 
  ‘Een waanzinnig feest, Wessel!’ baste Bella. 
  ‘Ben je erg dronken, Bella?’ vroeg Wessel. 
  ‘Drònken?! De hele waanzinnige week ben ik al dronken. Van het ene 
waanzinnige feest naar het andere. Een waanzinnige week. Wèrkelijk.’ 
  ‘Zie je die jongen daar op die divan? Dat is een heel gekke jongen.’ 
  ‘Een waanzinnige jongen.’ 
  ‘Die jongen heeft een mes.’ 
  ‘Waanzinnig, zeg.’ 
  ‘Hij kan ermee raken wat hij wil. Zie je die vlek daar op het behang? Die kan 
hij raken als hij wil.’    ‘Waanzinnig goed, zeg. Wat een waanzinnig mooi 
verhaal.’ 
  ‘Hij heet Oscar. Hij drinkt niet, daarom kan hij zo goed met dat mes 
gooien.’ 
  ‘Waanzinnig, zeg, die jongen met dat mes, waanzinnig.’ 
  ‘Nu wil hij ons graag bewijzen, dat hij zo goed kan gooien, dat begrijp je 
wel.’ 
  ‘Natuurlijk, zeg, waanzinnig.’ 
  ‘Maar wij vinden het leuker als hij niet op dode voorwerpen gooit. Dat is 
niet boeiend.’ 
  ‘Nee, natuurlijk niet, zeg.’ 
  ‘Dat is saai.’ 
  ‘Dat is waanzinnig saai, zeg.’ 
  ‘Het leek ons boeiender als hij op jou gooide.’ 
  ‘Op mij? Waanzinnig, zeg’. 
  ‘Nou ja, niet óp je, maar vlak naast je, op een plek die wij aanwijzen. Zoals 
in het circus.’ 
  ‘Een waanzinnig mooi plan.’ 
  ‘Maar naakt natuurlijk.’ 
  ‘Natuurlijk. Een waanzinnig goed idee, zeg. Die waanzinnige jongen met dat 
mes.’ 
  ‘Waanzinnig,’ beaamden Wessel en Dick. Met Bella liepen ze naar de 
jongen toe. 
  ‘Je moet op haar gooien, zoals in het circus,’ zei Wessel. 
  De jongen keek even naar Bella, bloosde, stond toen langzaam op, het mes 
in zijn hand. 
  ‘Mij best,’ zei hij. 
  ‘Hij is cool,’ zei Bella. ‘Hij is waanzinnig cool.’ 
  ‘In de gang,’ zei Wessel. ‘Daar is de meeste ruimte.’ 
  Met zijn vieren liepen ze naar de gang. 
  ‘Alles uit?’ vroeg Bella. 
  ‘Ja,’ zei Wessel. 
  ‘Waanzinnig, zeg. Waanzinnig mooi.’ 
  Ze begon zich uit te kleden. 
  ‘Die muziek moet uit,’ zei de jongen met het mes. 
  Dick ging naar binnen en even later hield de muziek op en kwamen de 
anderen nieuwsgierig de gang opdrommen. 
  ‘Ga allemaal maar op de trap staan,’ zei Wessel. ‘En denk erom, doodse 
stilte. We moeten een mes kunnen horen vallen.’ 
  ‘Waanzinnig,’ bromde Bella. Ze had haar kleren uit. 
  Wessel stelde haar tegen de keukendeur op. 
  ‘Je moet zelf je afstand maar bepalen,’ zei hij tegen de jongen. 
  ‘Wat gaat er in godsnaam gebeuren?’ vroeg Erik, die bij de anderen op de 
trap stond. 
  ‘Zul je wel zien.’ 
  ‘Ze moet geblinddoekt worden,’ zei Dick. Hij pakte zijn zakdoek en deed die 
Bella om. 
  De jongen ging op twintig passen afstand van Bella staan. Hij hield het mes 
bij de punt van het lemmet vast. 
  ‘Waar moet ik gooien?’ vroeg hij. 
  ‘Ik zal het je wijzen,’ zei Wessel. 
  ‘Jullie zijn gek,’ riep Erik, die eindelijk begreep wat er ging gebeuren. 
  ‘Waanzinnig gek,’ riep Bella terug. ‘Waanzinnig idee.’ 
  Wessel liep naar Bella toe. 
  ‘Doe je benen eens wat van elkaar,’ zei hij. 
  Hij wees een plek aan hoog tussen haar dijen. 
  ‘Daar moet je gooien,’ zei hij tegen de jongen. ‘Zo hoog mogelijk.’
  Met zijn nagel maakte hij een krasje in de verf van de deur. 
  ‘Je kriebelt me waanzinnig,’ zei Bella. 
  ‘Doodstil blijven staan,’ zei Wessel. ‘Niet bewegen.’ Hij deed een paar 
stappen opzij. ‘Niet bewegen,’ zei hij nog eens. ‘Ja, Oscar, gooi maar als je zin 
hebt.’ 
  ledereen hield de adem in. 
  De jongen hief zijn arm omhoog, zijn gezicht strak, zijn lichaam 
ontspannen. Toen, met een nauwelijks merkbare beweging van zijn arm, liet 
hij het mes los. 
  Bijna vrolijk sprong het uit z’n hand, buitelde blinkend door de lucht, een 
doelbewuste vis, en sloeg in het hout tussen Bella’s benen, waar het 
sidderend bleef staan. 
  Niemand zei iets. Pas toen het mes niet meer bewoog, begonnen ze allemaal 
door elkaar te praten. 
  ‘Is het gebeurd?’ vroeg Bella. 
  ‘Niet bewegen!’ riep Wessel. ‘Anders snijd je je.’ Hij trok het mes uit het 
hout en gaf het aan de jongen terug. 
  ‘Waanzinnig,’ zei Bella, terwijl ze de blinddoek afdeed. 
  ‘Toch jammer dat hij zijn fototoestel niet bij zich heeft, dan had hij het 
meteen kunnen fotograferen,’ hoorde Wessel Dick zeggen. 
  ‘Een waanzinnig gevoel,’ zei Bella. ‘Alsof iemand ertegen blies. Net alsof 
iemand ertegen blies. Wat een waanzinnige jongen is dat.’ 
  Ze ging naar de jongen toe, sloeg haar armen om zijn hals, drukte zich 
tegen hem aan en kuste hem op zijn mond. 
  Daarna zei ze bewonderend: ‘Hij is waanzinnig cool. Het kan hem allemaal 
niets schelen.’ 
  De jongen bloosde weer. Toen, terwijl hij verlegen glimlachte, legde hij zijn 
linkerhand voorzichtig op Bella’s blote schouder; zijn andere hand, waarin 
het mes, hield hij, bang om haar te zullen snijden, krampachtig naar 
achteren.
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Luister dit verhaal

Dit verhaal is ook prachtig 
verstript door Dick Matena. 

Remco Campert (1929) is 
een van de meest gelezen 
Nederlandse roman- en 
verhalenschrijvers en 
dichters. Begonnen als 
dichter, ging hij in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw 
uit geldgebrek cursiefjes 
schrijven voor tijdschriften 
als Vrij Nederland en Het 
Parool. In de jaren daarna 
werden zijn verhaaltjes 
steeds langer en 
publiceerde hij uiteindelijk 
ook romans. Maar 
cursiefjes is hij blijven 
schrijven, jarenlang in o.a. 
de Volkskrant. 
Dat Remco Campert nog 
steeds vooral ook dichter 
is, merk je aan elke zin van 
zijn (korte) verhalen en 
romans. Er staat nooit een 
woord teveel. Geen 
wonder dat de romans Het 
leven is vurrukkulluk en 
Tjeempie! of Liesje in 
luiletterland uitgroeiden 
tot moderne klassiekers.

Meer over Remco Campert 
lees je hier bij zijn uitgever, 
de Bezige Bij.

VERDIEPINGSVRAGEN

Siegfried Woldhek
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STERK  VERHAAL

Een horrorverhaal

Voor een sterk griezelverhaal moet je in Nederland of België lang zoeken. Ze 
zijn er wel, maar nogal verstopt en bestoft, want - in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de Engelsen - houden lezers hier blijkbaar niet zo van horror.  
Het verhaal hieronder, uit 1907, is nog steeds ronduit eng. Dus je bent 
gewaarschuwd! En nog even voor de helderheid: De verteller in het verhaal 
heet Heleen, maar is een man.

Jacob Israël de Haan

Het monster van China

John van Velzen was zowat zeven jaar geleden zonder vele geldmiddelen 
naar Oost-Azië gegaan, en nu was hij teruggekomen rijk aan geld en 
goederen. 

Hij had mij dat geschreven, en mij tevens gevraagd of ik eens weer bij 
hem kwam om al zijn fijne eigendommen aan Chinees porselein en Japans 
lakwerk te zien. 

Niet lang daarna ging ik naar Bloemendaal bij Haarlem, waar John 
alleen woonde in een witte villa, die ik wel van vroeger kende wegens haar 
bijzondere fraaiheid in ligging en bouw. 

2 

Wij zaten samen rustig in een ruime galerij met diep en open uitzicht naar 
het westen, waar het al avond werd. Op zeker ogenblik zag ik met pijn hoe 
oud en hoe afgevallen John geworden was. Hij sprak met een vale en 
toonloze stem, voortdurend over zichzelf, met soms enkele opzettelijke 
woorden over mij en mijn veranderlijke omstandigheden, uit beleefdheid. 

'Heleen,' zei hij, 'ik ben rijk. .. ik heb veel geld en veel mooie dingen, 
dat heb je allemaal gezien ... maar het geeft me niets, kerel, niets ... ik heb 'n 
hopeloze liefde, jong, en daar kan ik niet overheen komen ... waarachtig niet.' 

Hij had een spottende klank in zijn stem, en zijn ogen sneden open. 
Dus dat was een bui, zoals ik mij nu weer herinnerde, dat hij ook dikwijls had 
gehad in onze jonge jaren, toen wij veel samen verkeerden. 
John zat nu weer zonder beweging en geluid, verslapt, als na overspannen 
passie. 

'Waarachtig, , gilde hij met een lach: 'ik heb je alles laten zien, nu wil 
ik je ook het voorwerp van mijn liefde laten zien ... wacht, ik zal 't even halen, 
steek jij dan onderwijl de lampen op ... ja?' 
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Ik was bang, toen hij weg was. Met rillende vrees, en die werd sterker 
naarmate John langer wegbleef. En hij bleef lang weg, wel een kwartier, 
geloof 'k, maar dat weet ik niet precies, want in mijn vrees had ik het weten 
van tijd en wijle verloren, zodat al de tijd bijzonder lang viel. 

Eindelijk kwam John terug. Hij had een bruine doos, vóór zich uit, op 
zijn beide handen. Op het bovenvlak van die doos lag een los mensenhoofd, 
verschrikkelijk groot. Het hoofd was van Chinese vorm, met een bijzonder 
zware haarstaart. En het hoofd leefde. 

Ik zag het met ongekende angst, terwijl ik in mijn stoel verlamd 
neerlag, en ik dacht: ben ik gek geworden ... of wat doet John van Velzen dan 
toch met mij? 

Maar die zat volkomen rustig. Hij rookte met weinig beweging. 
'Dát is het voorwerp van mijn liefde, Heleen ... zo zegt men immers ... het 
voorwerp mijner liefde,' sprak hij langzaam en duidelijk. 
'Maar wat is het ... god, een enkel hoofd ... ik word 'r ziek van ... zeg 't toch, 
wat is dat voor een ding?' 
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'Dat is geen ding,' zei John betogend, 'het is een Chinees van 'n jaar of 
twintig ... kerel, dat 's toch zo'n rare Chinees, en zeldzaam óók, wat ik je 
brom,.... die is zijn gewicht in goud waard. En 't is niet enkel ´n hoofd, maar 
gerust ´n hele man ... de rest is 
alleen wat klein gebleven ... die zit verborgen in de doos ….' 

Ik walgde met een week, flauw gevoel in de diepte van mijn onderlijf. 
Het hoofd keek naar mij met donkere droeve ogen; de fijne mond lachte. Het 
sprak tegen John, taal, die ik niet verstond, en die ik niet bij verwantschap 
kende. De stem was diep, maar die martelde mij. John antwoordde, ook in 
vreemde taal. Mijn hoofd deed toen verschrikkelijk zeer, en ik kreunde. 

'Kereltje,' zei John verschrikt: 'ik wist niet, dat het je zó ontroeren 
zou ... dan had ik het je niet laten zien ... en zó erg is 't niet:. wel mooi, en 
wreed en merkwaardig ... maar ik dacht juist, dat je dat mooi vond ... wacht, 
laat ik het maar liever even wegzetten ... 
dan bedaar je wel wat ... en dan zal ik je vertellen, hoe ik eraan gekomen 
ben....' 
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Daarna vertelde John, en ik brak zijn spreken geheel niet af: 'De Chinezen, 
Heleen, dat is heus wel 'n mooi volk .... dat weten ze alleen maar in Europa 
niet, trouwens, daar weten ze de meeste dingen niet... enfin, dat hindert niet, 
maar gerust, ze zijn 't mooiste en 't meest verfijnde volk van de wereld. Hun 
strafstelsel vooral dat is prachtig, ken je de straf van de honderd wonden?... 
niet? ... dan weten ze iemand honderd wonden te geven, allemaal even 
pijnlijk, maar je sterft er niet aan .... en dan laten ze je weer lopen. 

Goed; en 'n ander vermaak van de Chinezen, dat is het maken van 
monsters, kerel, daar zijn ze bar knap in. Die Chinees, die je net zag, dat is 
ook zo'n gemaakt monster ... juist 'n heel zeldzaam.' 

Hij vervolgde, vrolijk en opgewekt, nadat hij naar mij gekeken had: 
'Juist, nou ben je Heleen weer, en je vindt 't nu toch wel weer leuk om te 
luisteren, nietwaar? Straks gaan we mijn Chinees nog eens zien ... ja? 
Enfin, zo'n monstermakerij, die duurt jaren .... die van mijn monster is op z'n 
tweede jaar begonnen ... en de meeste mislukken ... die sterven, vóór dat ze 
klaar zijn, enfin, dat hindert niet, er zijn toch Chinezen genoeg, en de 
kinderen, die ze nodig hebben, die stelen ze. Weet je, hoe ze zo'n monster als 
't mijne maken? Heel eenvoudig: toen dat nog een kleine jongen was, hebben 
ze zijn hele lichaam in een klem gezet, zodat het niet meer groeien kon, 
alleen het hoofd is erbuiten gelaten, en dat is dus gewoon doorgegroeid ... en 
nu is hij volwassen, hij is tweeëntwintig. Je ziet 't, Heleen 't is helemaal niet 
moeilijk ... en ook niet wreed ... pijn doet 't niet... alleen de meesten 
mislukken, zoals ik je al zei ... die Chinees, waar ik hem van heb, die had 't 
wel met 'n dertig kinderen geprobeerd, en de mijne is de enige, die goed is 
geworden. 

Dus je begrijpt, hoe kostbaar en hoe zeldzaam hij is.' 

6 

'Het is niet wreed: zei John alsof ik hem tegensprak, terwijl ik immers had 
gezwegen, 'mij geeft hij een gevoel van schoonheid, en van genegenheid, en 
met andere mensen heb ik niets te maken ... doet 'r niet toe, vind je dat kalme 
geduld niet prachtig van zo'n Chinees om daar zo'n twintig jaar lang aan een 
monster te werken: ... want je moet het voederen en schoonhouden ... alles; 
de meeste Chinezen doen 't voor 't geld, dat ze ervoor krijgen op 
tentoonstellingen en zo; maar die Chinees, waar ik mijne van heb, die niet, 
die had geld genoeg ... en hoe  maar die kweekte zijn monsters zelf, dat vond 
hij heerlijk... en hij had er heel wat …maar Hop-Ki, zo heet mijn mannetje, 
dat was de mooiste en de zeldzaamste, die mij het meest ontroerde. Daarom 
gaf Tjong-A-Fie hem mij ook ... want, Heleen, die man hield op een 
ontzettende manier van mij, en ik ook van hem, daarom ben ik ook van hem 
weggegaan ... enfin, daar wil ik niet eens met je over praten ... ik heb het nu 
enkel over Hop- Ki, die is dubbel zeldzaam omdat hij zo verfijnd knap is. Dat 
heeft Tjong-A- Fie zelf gedaan; elke dag heeft die hem lesgegeven, dat vond 
hij heerlijk ... en nu is Hop- Ki heus knap genoeg. Het is wel grappig om zo'n 
enkel mensen hoofd te horen praten over Meng Tsz' en Lao Tsz', daar weet 
hij alles van. Hij leest vlot Chinees, en dat is toch moeilijk genoeg, en hij kan 
ook goed Engels ... dat maakt hem allemaal dubbel zeldzaam ... 't is misschien 
jammer, dat ik hem niet aan de geleerde wereld overdoe, maar ik hou hem 
liever voor mij alleen: 
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John had op een toon uitgesproken alsof hij nu antwoorden van mij 
verwachtte, maar ik zweeg breekbaar van ontroering, zodat hij verder sprak, 
snel, driftig, fel: 

'Soms maakt het mij wanhopig dat hij hier is ... want ik hou van 
hem ... het doet er niet toe hoe ... doet niet ... ik moest een afschuw van 'm 
hebben, net als jij, toen ik hem hier binnenbracht... en dat maakt mij ellendig 
over mijzelf. Maar meestal vind ik het heerlijk bij hem te zijn en hem voor te 
lezen. Maar eenmaal heb ik hem willen vermoorden ... toen stond ik voor 
hem met 'n revolver ... want ik wou, dat hij dood was, omdat ik van dat 
gevoel van genegenheid voor hem af wil... maar, Heleen snap je dat... hij wou 
nog zo graag leven ... 't is maar wat je leven noemt ... en toen gilde hij zo; dat 
was ontzettend, zoals hij gilde ... en toen liet ik 't... stom ... 

Maar je begrijpt in wat voor angst hij nu leeft hij is totaal hulpeloos, 
weg kan hij niet ... er is niemand, die hem helpen kan ... ja, nu is 't rustig, 
maar als ik weer voel, dat ik hem zo genegen ben, dan sla ik zijn hoofd stuk, 
gewoonweg.' 
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Hij zuchtte en hij zweeg, want hij was uitgesproken: 
'Wil je mee naar hem kijken? Hij staat binnen te lezen ... kom maar 

gerust ... het is werkelijk wel belangrijk. .. ja, je moet rustig wezen, en je niet 
overstuur laten maken, door iets wat niets is: 

Toen wij in de binnenkamer kwamen stond het fraaie kistje van het 
monster op een tafel onder het licht van een gele lamp. Het hoofd was 
monsterlijk groot in die schijn. De ogen had hij open en starend naar verre 
dingen. Een lang en breed Chinees geschreven schrift stond voor zijn ogen 
open. 

Hop-Ki keek op nadat wij waren gekomen, en John sprak tegen hem 
eerst Chinees en toen ook Engels, waarin ik medesprak. Wij bleven eerst 
rustig wel een uur in zijn gezelschap, dat mij nu aangenaam vermaakte, 
zonder ontroering en afkeer. Hop-Ki sprak vaardig en fijn over de oude 
Chinese letterkunde en de hedendaagse Engelse, waarin John hem 
klaarblijkelijk voldoende onderwezen had. Want hij kende Hubert 
Crackanthorpe en E. Dowson, terwijl John hem echter niet met Oscar Wilde 
had bekendgemaakt. 

Maar nu zat John mismoedig stil, met zijn hoofd in zijn linkerhand 
geleund. Hij sprak de laatste tijd geen woord meer mede. Het vlees onder zijn 
doffe en donkere ogen trok van pijn, en het rode noodzweet brak hem uit. 
Hij was ziek, en hij stond naast de tafel, waarop Hop- Ki was geplaatst. 
John legde zijn handen rondom dat grote hoofd, daarna kortaf draaide hij de 
week-dunne nekwervels om, die kreunden. 

Hij had Hop-Ki vermoord. 

Jacob Israël de Haan 

(1881-1924 ) was de broer van 

Carry van Bruggen, een van 

de bekendste Nederlandse 

schrijvers. Maar zelf is hij 

verdwenen, ‘weggepoetst’, uit 

de literatuurgeschiedenis, na 

een veelbelovende start. 

Al vóór zijn twintigste 

publiceerde hij in allerlei 

literaire tijdschriften. En als 

jonge student schreef hij de 

roman “Pijpelijntjes”, die 

helder en met vlijmscherpe 

dialogen de sociale situatie en 

het leven in een Amsterdamse 

volkswijk weergeeft. 

Maar de eigenlijke hoofdrol in 

de roman is homoseksualiteit, 

en dat was in het toenmalige 

Nederland nog een enorm 

taboe.

Er volgde een stormachtig 

leven, waarin Jacob het 

opnam voor de onderdrukten 

en vervolgden. Samen met 

schrijvers als Frederik van 

Eeden en Henriette Roland 

Holst richt hij een soort 

"voorloper van Amnesty 

International" op. In 1919 

emigreert hij naar Palestina, 

als voorstander van een staat 

waarin Joden en Arabieren als 

gelijken kunnen leven, en hij 

bepleit onderhandelingen met 

Arabische leiders, en dringt 

aan op een vreedzame 

beëindiging van de 

tegenstelling tussen Joden en 

Arabieren.

Op maandag 30 juni 1924 

wordt Jacob op straat in 

Jeruzalem met drie 

pistoolschoten vermoord, naar 

later blijkt door leden van een 

zionistische organisatie (o.a. 

een politieman) met 

medeweten van hun leider 

Itzhak Ben-Zvi, die later de 

tweede president van Israël 

zou worden. 

De moord veroorzaakt grote 

deining in Israel. Er wordt 

direct naar de Arabieren 

gewezen als daders. De echte 

moordenaars zijn jaren later 

wel achterhaald, hebben ook 

bekend maar zijn nooit 

bestraft.
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