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Kinderen op de landweg 
 
Ik hoorde de wagens langs het tuinhek rijden; soms zag ik 
ze ook door de lichtbewogen openingen in het loof. Wat 
kraakte in de warme zomer het hout in hun spaken en dis-
sels! Er kwamen arbeiders van de velden en ze lachten dat 
het een schande was.  
 Ik zat op onze kleine schommel; ik rustte net uit tussen 
de bomen in de tuin van mijn ouders.  
 Voor het hek hield het niet op. Kinderen in looppas wa-
ren in een mum van tijd voorbij; graanwagens met man-
nen en vrouwen op de schoven en rondom werden de 
bloemperken donker; tegen de avond zag ik een man met 
een stok langzaam wandelen en een paar meisjes die hem 
gearmd tegemoetkwamen, stapten groetend het gras naast 
de weg op.  
 Daarna vlogen er vogels op alsof ze opspatten; ik volg-
de ze met mijn blikken en zag ze in één ademtocht opstij-
gen, tot ik niet meer dacht dat ze opstegen, maar dat ik 
viel en terwijl ik me stevig vasthield aan de touwen, uit 
zwakheid een beetje begon te schommelen. Al gauw 
schommelde ik harder, toen de lucht al koeler woei en er 
in plaats van de vliegende vogels bevende sterren ver-
schenen.  
 Bij kaarslicht kreeg ik mijn avondeten. Vaak had ik mijn 
beide armen op het houten tafelblad en al moe beet ik in 
mijn boterham. De sterk opengewerkte gordijnen bolden 
in de warme wind en soms hield een voorbijganger ze 
buiten met zijn handen vast, als hij me beter wilde zien en 
met me wilde praten. Meestal ging de kaars gauw uit en 
in de donkere kaarsrook zwermden nog een tijd de bijeen-
gekomen muggen. Vroeg iemand me iets door het raam, 
dan keek ik hem aan, alsof ik naar de bergen keek of ge-
woon naar de lucht, en ook hem was aan een antwoord 
niet veel gelegen.  
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 Sprong er dan iemand over de vensterbank om te zeg-
gen dat de anderen al voor het huis stonden, dan kwam ik 
natuurlijk zuchtend overeind.  
 ‘Nee, waarom zucht je zo? Wat is er gebeurd? Is het een 
bijzonder ongeluk, dat nooit meer goedkomt? Kunnen we 
ons daar nooit van herstellen? Is echt alles verloren?’  
 Er was niets verloren. We renden naar voor het huis. 
‘Godzijdank, daar zijn jullie eindelijk!’ ‘Jij komt gewoon 
altijd te laat!’ ‘Hoezo ik?’ ‘Ja, jij, blijf maar thuis, als je niet 
meewilt.’ ‘Geen genade!’ ‘Wat? Geen genade? Wat zeg je 
nou?’  
 We stootten door de avond met ons hoofd. Er was geen 
dag en nacht meer. Al gauw wreven de knopen van ons 
vest als tanden tegen elkaar, al gauw renden we op gelijke 
afstand, met het vuur in de mond, als dieren in de tropen. 
Als kurassiers in oude oorlogen, stampend en hoog in de 
lucht, dreven we elkaar omlaag, de korte straat uit, en met 
die aanloop in de benen de landweg verder op. Sommigen 
stapten in de greppel; nauwelijks waren ze verdwenen 
achter het donkere bosje of ze stonden al als vreemde 
mensen bovenaan de landweg naar beneden te kijken.  
 ‘Kom toch naar beneden!’ ‘Kom eerst maar naar boven!’ 
‘Dan gooien jullie ons naar beneden, dat doen we niet, zo 
slim zijn we nog wel.’ ‘Zeg liever: zo laf zijn jullie. Kom 
maar, kom!’ ‘Echt waar? Jullie? Jullie gaan ons naar bene-
den gooien? Wie neem je daarvoor mee?’  
 We vielen aan, werden tegen de borst geduwd en gin-
gen in het gras van de greppel liggen, vallend en vrijwil-
lig. Alles was gelijkmatig verwarmd; we voelden geen 
warmte en geen kou in het gras, we werden alleen moe.  
 Als ik me op mijn rechterzij draaide en mijn hand on-
der mijn oor legde, dan wilde ik graag in slaap vallen. Ik 
wilde nog wel een keer overeind komen met geheven kin, 
maar dan in een diepere kuil vallen. Daarna wilde ik me 
met mijn arm dwars voor me en mijn benen scheefge-
waaid tegen de lucht gooien en dan zeker in een nog die-
pere kuil vallen. En daar wilde ik nog niet mee ophouden.  
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 Toen ik me in de laatste kuil om echt te gaan slapen he-
lemaal wilde uitstrekken, vooral in mijn knieën, dacht ik 
daar nauwelijks meer aan en lag in de stemming om te 
gaan huilen, alsof ik ziek was, op mijn rug. Ik knipperde, 
als er een keer een jongen met zijn ellebogen op zijn heu-
pen met donkere zolen over me van het bosje naar de weg 
sprong.  
 De maan zag ik al vrij hoog; er reed een postwagen in 
haar licht voorbij. Een zwakke wind stak overal op; ook in 
de greppel voelde ik hem en in de buurt begon het bos te 
ruisen. Toen vond ik het niet meer zo belangrijk om alleen 
te zijn.  
 ‘Waar zijn jullie?’ ‘Kom hier!’ ‘Allemaal!’ ‘Waarom ver-
stop je je, doe niet zo gek!’ ‘Weten jullie niet dat de post al 
voorbij is?’ ‘Nee! Al voorbij?’ ‘Natuurlijk, terwijl jij sliep, is 
die voorbijgekomen.’ ‘Sliep ik? Nee hoor!’ ‘Hou je mond 
maar, we zien het toch aan je gezicht.’ ‘Alsjeblieft zeg.’ 
‘Kom nou!’  
 We renden dichter bij elkaar, velen hielden elkaars han-
den vast; ik kon mijn hoofd niet hoog genoeg houden, om-
dat het naar beneden ging. Een slaakte er een indiaanse 
oorlogskreet, we kregen in onze benen een ongekende ga-
lop en bij de sprongen hief de wind ons in de heupen. 
Niets had ons tegen kunnen houden; we waren zo aan het 
rennen, dat we zelfs bij het inhalen onze armen in elkaar 
haakten en rustig rond konden kijken.  
 Op de brug over de wilde beek bleven we staan; dege-
nen die doorgelopen waren, kwamen terug. Het water be-
neden sloeg tegen stenen en wortels, alsof het niet al laat 
op de avond was. Er was geen reden waarom er niet ie-
mand op de leuning van de brug sprong.  
 Achter bosjes in de verte kwam een trein tevoorschijn, 
alle coupés waren verlicht en de ruiten zeker openge-
draaid. Een van ons begon een straatliedje te zingen, maar 
we wilden allemaal zingen. We zongen veel sneller dan de 
trein reed, we zwaaiden met onze armen, omdat we aan 
onze stem niet genoeg hadden, we kwamen met onze 
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stem in een gedrang waarin we ons goed voelden. Als je je 
stem met andere vermengt, ben je als het ware gevangen 
met een vishaak.  
 Zo zongen we, met het bos in de rug, de verre reizigers 
in de oren. De volwassenen in het dorp waren nog op en 
de moeders maakten de bedden klaar voor de nacht.  
 Het was al tijd. Ik kuste degene die bij me stond, gaf de 
drie dichtstbijzijnden maar een hand en begon de weg te-
rug te rennen, niemand riep me. Bij de eerste kruising, 
waar ze me niet meer konden zien, sloeg ik af en rende 
over landwegen weer het bos in. Ik ging op weg naar de 
stad in het zuiden, waarover ze in ons dorp zeiden:  
 ‘Daar heb je mensen! Stel je voor: die slapen niet!’  
 ‘En waarom niet?’  
 ‘Omdat ze niet moe worden.’  
 ‘En waarom niet?’  
 ‘Omdat ze gek zijn.’  
 ‘Worden gekken dan niet moe?’  
 ‘Hoe kunnen gekken nou moe worden?’  
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Ontmaskering van een oplichter 
 
Ten slotte kwam ik tegen tien uur ’s avonds met een man 
die ik van vroeger oppervlakkig kende en die zich deze 
keer onverwachts weer bij me aangesloten had en me 
twee uur lang door de straten getrokken had, voor het he-
renhuis aan waar ik voor een feestje uitgenodigd was.  
 ‘Zo!’ zei ik en klapte in mijn handen ten teken van de 
absolute noodzaak van het afscheid. Minder uitgesproken 
pogingen had ik al een paar keer gedaan. Ik was al heel 
moe.  
 ‘Gaat u meteen naar boven?’ vroeg hij. In zijn mond 
hoorde ik een geluid als van klapperende tanden.  
 ‘Ja.’  
 Ik was toch uitgenodigd, dat had ik hem meteen ge-
zegd. Maar ik was uitgenodigd om boven te komen, waar 
ik al zo graag geweest zou zijn, en niet om hier beneden 
voor de poort te staan en langs de oren van de man tegen-
over me te kijken. En nu nog met hem stommetje te spe-
len, alsof we besloten hadden tot een lang oponthoud op 
deze plek. Daarbij werd aan dat zwijgen ook deelgenomen 
door de huizen rondom en het donker erboven tot aan de 
sterren. En de stappen van onzichtbare wandelaars, van 
wie ik de wegen niet zo nodig hoefde te weten, de wind, 
die zich telkens weer tegen de overkant van de straat 
drukte, een grammofoon die ergens tegen de gesloten ra-
men van een kamer zong – die lieten zich horen uit dit 
zwijgen, alsof het altijd hun eigendom geweest was en zou 
blijven.  
 En mijn begeleider schikte zich in zijn en – na een glim-
lach – ook in mijn naam, stak langs de muur zijn rechter-
arm omhoog en legde zijn gezicht ertegen, terwijl hij zijn 
ogen sloot.  
 Maar die glimlach zag ik niet meer helemaal uit, want 
schaamte draaide me plotseling om. Pas aan die glimlach 
had ik gezien dat het een oplichter was, meer niet. En ik 
was toch al maanden in deze stad en dacht die oplichters 
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door en door te kennen, zoals ze ons ’s nachts uit zijstra-
ten, met uitgestoken handen, als kasteleins tegemoetkwa-
men, zoals ze rondhingen bij de reclamezuil waar we 
stonden, alsof ze verstoppertje speelden en vanachter de 
ronding van de zuil tenminste met één oog spioneerden, 
zoals ze op kruisingen, waneer we bang werden, opeens 
voor ons zweefden op de rand van ons trottoir! Ik begreep 
ze toch zo goed, want ze waren mijn eerste stadse beken-
den geweest in de kleine herbergen en ik had aan hen de 
eerste indruk te danken van een ontoegeeflijkheid die ik 
nu zo weinig van de aarde weg kon denken, dat ik die al 
in mezelf begon te voelen. Zoals ze nog tegenover je ston-
den, zelfs wanneer je allang aan ze ontkomen was, wan-
neer er dus allang niets meer te vangen was! Zoals ze niet 
gingen zitten, zoals ze niet vielen, maar je aankeken met 
blikken die nog altijd, zij het uit de verte, overtuigden! En 
hun methoden waren steeds dezelfde: ze gingen voor ons 
staan, maakten zich zo breed mogelijk, probeerden ons 
weg te houden van waar we naartoe wilden, maakten ter 
vergoeding een woning voor ons klaar in hun eigen borst, 
en kwam ten slotte het geconcentreerde gevoel in ons in 
opstand, dan vatten ze dat op als omhelzing, waarin ze 
zich stortten met hun gezicht naar voren.  
 En die oude grappen had ik ditmaal pas na zo lang sa-
menzijn herkend. Ik wreef mijn vingertoppen stuk tegen 
elkaar om de schande ongedaan te maken.  
 Maar mijn man leunde hier nog steeds, beschouwde 
zichzelf nog steeds als oplichter, en de tevredenheid met 
zijn lot deed zijn vrije wang blozen.  
 ‘Doorzien!’ zei ik en klopte hem nog zachtjes op zijn 
schouder. Daarna rende ik de trap op en de zo ongegrond 
trouwe gezichten van de bedienden boven in de hal maak-
ten me blij als een fijne verrassing. Ik keek ze allemaal een 
voor een aan, terwijl ze mijn jas aannamen en mijn laarzen 
afstoften. Herademend en langgerekt stapte ik daarna de 
zaal in.  
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De plotselinge wandeling 
 
Wanneer je ’s avonds definitief besloten lijkt te hebben om 
thuis te blijven, wanneer je je kamerjas hebt aangetrokken, 
na het avondeten bij de lamp aan tafel zit en aan dat werk 
of dat spel wilt beginnen waarna je gewoonlijk gaat sla-
pen, als het buiten onaangenaam weer is dat thuisblijven 
vanzelfsprekend maakt, wanneer je aan tafel nu ook al zo 
stil geweest bent dat weggaan algemene verbazing zou 
wekken, wanneer nu ook het trappenhuis al donker is en 
de huisdeur op slot zit, en wanneer je nu ondanks alles 
met een plotseling onbehagen opstaat, iets anders aan-
trekt, meteen voor buiten aangekleed lijkt, zegt dat je weg 
moet, dat na een kort afscheid ook doet, naar gelang de 
snelheid waarmee je de voordeur dichtslaat, meer of min-
der ergernis denkt achter te laten, wanneer je je op straat 
hervindt, met ledematen die op de al onverwachte vrij-
heid die je ze gegeven hebt, reageren met bijzondere be-
weeglijkheid, wanneer je door dit ene besluit alle besluit-
vaardigheid in je verzameld voelt, wanneer je met meer 
dan gewone betekenis merkt dat je meer kracht dan be-
hoefte hebt om de snelste verandering gemakkelijk tot 
stand te brengen en te verdragen, en wanneer je zo door 
de lange straten loopt – dan ben je deze avond helemaal 
uit je familie gestapt, die afslaat naar het onbeduidende, 
terwijl jij jezelf, heel vast, zwart van omlijndheid, op je 
dijen slaand verheft tot je ware gedaante.  
 Versterkt wordt alles nog, wanneer je zo laat op de 
avond een vriend opzoekt om te kijken hoe het met hem 
gaat.  
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Besluiten 
 
Opstaan uit een ellendige toestand moet zelfs met onna-
tuurlijke energie gemakkelijk zijn. Ik ruk me los van mijn 
stoel, loop rond de tafel, maak mijn hoofd en nek los, 
breng vuur in mijn ogen en span de spieren eromheen. 
Werk elk gevoel tegen, begroet A. stormachtig, als hij nu 
komt, duld B. vriendelijk in mijn kamer en trek bij C. alles 
wat er gezegd wordt ondanks pijn en moeite met lange 
halen binnen.  
 Maar zelfs als het zo gaat, zal bij elke fout, die niet kan 
uitblijven, het geheel, het makkelijke en het moeilijke, blij-
ven steken en ik zal mezelf in de kring terug moeten 
draaien.  
 Daarom blijft toch het beste advies: alles accepteren, je 
gedragen als zware massa en als je het gevoel hebt dat je 
weggeblazen wordt, je niet laten verleiden tot een onno-
dige stap, de anderen aankijken met een dierenblik, geen 
spijt voelen, kortom: dat wat er van het leven als spook 
nog overig is eigenhandig de kop indrukken, dat wil zeg-
gen de laatste rust van het graf nog versterken en daarbui-
ten niets meer laten bestaan.  
 Een karakteristieke beweging van zo’n toestand is het 
strijken van de pink over de wenkbrauwen.  
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Het uitstapje naar de bergen 
 
‘Ik weet het niet!’ riep ik toonloos, ‘ik weet het echt niet! 
Als er niemand komt, dan komt er maar niemand. Ik heb 
niemand kwaad gedaan en niemand heeft mij kwaad ge-
daan, maar niemand wil me helpen. Echt niemand. Maar 
zo is het toch niet? Alleen dat niemand me helpt – anders 
zou helemaal niemand aardig zijn. Ik zou heel graag – 
waarom ook niet? – een uitstapje maken met een gezel-
schap van allemaal niemanden. Natuurlijk naar de bergen, 
waarheen anders? Zoals die niemanden lopen te dringen, 
al die dwarsgestrekte en ingehaakte armen, al die voeten, 
door kleine stapjes gescheiden! Natuurlijk zijn ze allemaal 
in rokkostuum. We lopen maar zo’n beetje en de wind 
waait door de openingen die wij en onze ledematen open-
laten. De halzen worden in de bergen vrij! Het is een won-
der dat we niet zingen.’  
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Het ongeluk van de vrijgezel 
 
Het lijkt zo erg om vrijgezel te blijven, om als oude man 
die met moeite zijn waardigheid bewaart te vragen of je 
binnen mag komen, wanneer je een avond onder de men-
sen wilt zijn, om ziek te zijn en vanuit de hoek van je bed 
wekenlang de lege kamer in te kijken, om altijd voor de 
deur afscheid te nemen, om nooit naast je vrouw de trap 
op te dringen, om in je kamer alleen maar zijdeuren naar 
vreemde appartementen te hebben, om je avondeten in 
één hand naar huis te dragen, om vreemde kinderen te 
moeten bewonderen zonder de hele tijd te mogen zeggen: 
‘Ik heb er geen’ en om je in je uiterlijk en gedrag volgens 
een of twee vrijgezellen uit je jeugdherinneringen te ont-
wikkelen.  
 Zo zal het zijn, alleen sta je daar nu en straks in werke-
lijkheid ook zelf, met een lichaam en een echt hoofd en 
dus ook een voorhoofd om je hand tegen te slaan.  
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De koopman 
 
Het kan zijn dat sommige mensen medelijden met me 
hebben, maar daar merk ik niets van. Mijn kleine zaak 
vervult me met zorgen, die vanbinnen pijn doen aan mijn 
voorhoofd en mijn slapen, maar zonder me uitzicht te ge-
ven op tevredenheid, want mijn zaak is klein.  
 Uren van tevoren moet ik dingen regelen, het geheugen 
van de huisknecht wakker houden, voor gevreesde fouten 
waarschuwen en in het ene jaargetij de modes van de vol-
gende berekenen, niet zoals ze onder mensen van mijn mi-
lieu zullen heersen, maar bij ontoegankelijke bevolkingen 
op het platteland.  
 Mijn geld hebben vreemde mensen; hun omstandighe-
den kunnen mij niet duidelijk zijn; het ongeluk dat hen 
zou kunnen treffen, zie ik niet aankomen; hoe zou ik het 
dan tegen kunnen houden? Misschien zijn ze spilziek ge-
worden en geven een feest in de tuin van een café-restau-
rant en anderen blijven op de vlucht naar Amerika even 
op dat feest.  
 Als de zaak nu op de avond van een werkdag wordt 
gesloten en ik plotseling uren voor me zie dat ik voor de 
ononderbroken behoeften van mijn zaak niets kan doen, 
dan komt mijn ’s morgens ver vooruitgestuurde opwin-
ding in me op als een terugkerende vloed, maar houdt het 
niet in me uit en sleept me doelloos mee.  
 En toch kan ik die stemming helemaal niet gebruiken 
en kan alleen maar naar huis gaan, want ik heb vuile en 
bezwete handen en gezicht, vlekkerige en stoffige kleren, 
mijn zakenpet op mijn hoofd en door kistspijkers bekraste 
laarzen. Ik loop dan als op golven, knip met de vingers 
van mijn beide handen en strijk tegemoetkomende kinde-
ren over hun haar.  
 Maar de weg is te kort. Straks ben ik thuis, doe de lift-
deur open en stap naar binnen.  
 Ik zie dat ik nu opeens alleen ben. Anderen, die trappen 
moeten klimmen, worden daar een beetje moe van en 
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moeten met haastig ademende longen wachten tot iemand 
de deur van hun huis open komt doen, hebben daarbij een 
reden tot ergernis en ongeduld, komen nu in de hal, waar 
ze hun hoed ophangen en pas wanneer ze in de gang door 
een paar glazen deuren in hun eigen kamer komen, zijn ze 
alleen.  
 Maar ik ben meteen alleen in de lift en kijk, steunend 
op mijn knieën, in de smalle spiegel. Als de lift omhoog 
begint te gaan, zeg ik:  
 ‘Wees stil, ga achteruit, willen jullie naar de schaduw 
van de bomen, achter de draperiën van de ramen, naar het 
prieel?’  
 Ik praat met mijn tanden en de trapleuningen glijden 
achter de melkglazen ruiten naar beneden als vallend wa-
ter.  
 ‘Vlieg weg, jullie vleugels, die ik nog nooit gezien heb, 
kunnen jullie naar het dorpse dal dragen of naar Parijs, als 
jullie dat trekt.  
 Maar geniet van het uitzicht uit het raam, wanneer de 
processies uit alle drie de straten komen, elkaar niet ont-
wijken, door elkaar lopen en tussen hun laatste rijen weer 
vrije ruimte laten ontstaan. Wuif met de zakdoeken, wees 
ontzet, wees ontroerd en prijs de knappe dame die voor-
bijrijdt.  
 Loop over de beek op de houten brug, knik naar de ba-
dende kinderen en verbaas je over het hoera van de dui-
zend matrozen op het verre pantserschip.  
 Volg alleen de onopvallende man en als jullie hem in 
een inrijpoort geduwd hebben, beroof hem dan en kijk 
hem na, ieder met zijn handen in zijn zakken, hoe hij treu-
rig zijns weegs gaat in de linkerstraat.  
 De verspreid op hun paarden galopperende politie-
agenten houden de dieren in toom en dringen jullie ach-
teruit. Laat ze, de lege straten zullen hen ongelukkig ma-
ken, dat weet ik. Ze rijden op mijn verzoek al twee aan 
twee weg, langzaam de hoek om, vliegend over de plei-
nen.’  
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 Dan moet ik uitstappen, de lift naar beneden laten 
gaan, aan de bel trekken, en het dienstmeisje doet de deur 
open, terwijl ik groet.  
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Verstrooid naar buiten kijken 
 
Wat zullen we de lentedagen doen die nu gauw komen? 
Vanochtend was de lucht grijs, maar ga je nu naar het 
raam, dan ben je verrast en legt je wang tegen de kruk van 
het raam.  
 Beneden zie je het licht van de natuurlijk al snel onder-
gaande zon op het gezicht van het kinderlijke meisje, dat 
zo loopt en omkijkt, en tegelijk zie je de schaduw van de 
man daarop, die achter hem sneller komt.  
 Dan is de man al voorbij en het gezicht van het kind is 
heel licht.  
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De weg naar huis 
 
Moet je de overtuigingskracht van de lucht na het onweer 
zien! Mijn verdiensten verschijnen en overweldigen me, al 
verzet ik me niet.  
 Ik marcheer en mijn tempo is het tempo van deze kant 
van de straat, van deze straat en deze wijk. Ik ben terecht 
verantwoordelijk voor alle klappen tegen deuren, op de 
tafelbladen, voor alle toosts, voor de liefdesparen in hun 
bed, in de steigers van de nieuwbouw, in de donkere stra-
ten tegen de muren van de huizen gedrukt, op de sofa’s 
van de bordelen.  
 Ik weeg mijn verleden af tegen mijn toekomst, maar 
vind ze allebei voortreffelijk, kan geen van beide de voor-
keur geven en alleen de onrechtvaardigheid van de voor-
zienigheid, die me zo begunstigt, moet ik berispen.  
 Alleen wanneer ik mijn kamer binnenga, loop ik een 
beetje te peinzen, maar zonder dat ik tijdens het traplopen 
iets gevonden heb dat de moeite waard is om over na te 
denken. Het helpt niet erg dat ik het raam helemaal open-
doe en dat in een tuin de muziek nog speelt.  
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De voorbijrennenden 
 
Wanneer we ’s nachts door een straat gaan wandelen, en 
een man, al van verre zichtbaar – want de straat voor ons 
loopt op en het is vollemaan – rent ons tegemoet, dan grij-
pen we hem niet, zelfs niet als hij zwak en haveloos is en 
zelfs niet als iemand achter hem aan rent en schreeuwt, 
maar we laten hem rennen.  
 Want het is nacht, en wij kunnen er niets aan doen dat 
de straat in de vollemaan voor ons oploopt en bovendien: 
misschien hebben die twee dat jagen voor hun plezier ge-
organiseerd, misschien achtervolgen ze allebei een derde, 
misschien wordt de eerste onschuldig achtervolgd, mis-
schien wil de tweede een moord plegen, en wij zouden 
medeschuldig worden aan de moord, misschien weten de 
twee niets van elkaar en rent ieder maar op eigen verant-
woording naar zijn bed, misschien zijn het slaapwande-
laars en misschien heeft de eerste wapens.  
 En ten slotte: mogen we niet moe zijn en hebben we 
niet zoveel wijn gedronken? We zijn blij dat we ook de 
tweede niet meer zien.  
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De passagier 
 
Ik sta op het balkon van de elektrische tram en voel me 
volkomen onzeker over mijn plaats in deze wereld, in de-
ze stad en in mijn familie. Ik zou ook niet zo gauw kunnen 
zeggen welke aanspraken ik in welke richting dan ook 
met recht zou kunnen maken. Ik kan echt niet verdedigen 
dat ik op dit balkon sta, me aan deze lus vasthoud, me 
door deze wagon laat dragen, dat mensen voor de wagon 
opzijgaan of stilletjes lopen of uitrusten voor de etalages. – 
Niemand vraagt dat ook van me, maar dat doet er niet toe.  
 De wagon nadert een halte en er gaat een meisje bij de 
trap staan, klaar om uit te stappen. Ze verschijnt zo duide-
lijk voor me, of ik haar betast heb. Ze is in het zwart ge-
kleed, de plooien van haar rok bewegen bijna niet, haar 
blouse zit strak en heeft een kraag van witte, fijnmazige 
kant, haar linkerhand houdt ze plat tegen de wand en de 
paraplu in haar rechterhand staat op de tweede tree van 
boven. Haar gezicht is bruin, haar neus, die aan de zijkan-
ten een beetje ingedrukt is, eindigt rond en breed. Ze heeft 
veel bruin haar en verwaaide haartjes op haar rechter-
slaap. Haar oortje ligt vlak, maar toch zie ik, omdat ik 
dichtbij sta, de hele achterkant van haar rechteroorschelp 
en de schaduw bij de aanhechting.  
 Ik vroeg me toen af: hoe komt het dat ze niet verwon-
derd is over zichzelf, dat ze haar mond dichthoudt en 
niets van dien aard zegt?  
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Kleren 
 
Vaak wanneer ik kleren met veel plooien, ruches en ver-
sieringen zie, die om mooie lichamen mooi zitten, dan 
denk ik dat ze niet lang zo zullen blijven, maar plooien 
krijgen, niet meer glad te strijken, en stof krijgen dat, dik 
in de versiering, niet meer weg te krijgen is, en dat nie-
mand zich zo treurig en belachelijk zal willen maken om 
elke dag dezelfde kostbare jurk ’s morgens aan en ’s 
avonds uit te trekken.  
 Toch zie ik meisjes die wel knap zijn en veel aantrekke-
lijke spieren en botjes en een strakke huid en massa’s dun 
haar laten zien, en toch elke dag in die ene, natuurlijke 
vermomming verschijnen, altijd hetzelfde gezicht in de-
zelfde handpalmen leggen en door hun spiegel laten 
weerkaatsen.  
 Alleen soms ’s avonds, wanneer ze laat van een feest 
komen, lijkt het hun in de spiegel versleten, opgezet, stof-
fig en door iedereen al gezien en nauwelijks meer te dra-
gen.  
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De afwijzing 
 
Als ik een knap meisje tegenkom en vraag: ‘Ga alsjeblieft 
mee’ en zij loopt zwijgend voorbij, dan bedoelt ze daar-
mee:  
 ‘Jij bent geen hertog met een klinkende naam, geen for-
se Amerikaan met een lijf als een indiaan, met horizontaal 
liggende ogen, met een door de lucht van de prairie en de 
daardoorheen stromende rivieren gemasseerde huid, je 
hebt geen reizen gemaakt naar en op de grote meren, die 
ik weet niet waar te vinden zijn. Dus ik vraag waarom ik 
als knap meisje met je mee moet gaan?’  
 ‘Je vergeet: jou draagt geen auto met lange stoten 
schommelend door de straat; ik zie niet de in hun kleren 
geperste heren van je gevolg, die zegenspreuken voor je 
mompelend in een strakke halve cirkel achter je lopen; je 
borsten zitten goed geordend in je korset, maar je dijen en 
heupen stellen zich schadeloos voor die soberheid; je 
draagt een jurk van taft met geplisseerde plooien, wat we 
vorige herfst nog allemaal mooi vonden, en toch glimlach 
je – met dat levensgevaar aan je lijf – af en toe.’  
 ‘Ja, we hebben allebei gelijk en laten we, om ons daar 
niet onweerlegbaar van bewust te worden, nietwaar, lie-
ver allebei alleen naar huis gaan.’  
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Voor ruiters, om over na te denken 
 
Niets kan, als je erover nadenkt, iemand verlokken om in 
een wedren de eerste te willen zijn.  
 De roem van de erkenning als de beste ruiter van het 
land is bij de inzet van het orkest te sterk om de volgende 
morgen de spijt te voorkomen.  
 De jaloezie van de tegenstanders, listige en nogal in-
vloedrijke mensen, moet ons pijn doen in de smalle ere-
haag waar we nu doorheen rijden naar de vlakte die vóór 
ons al gauw leeg was, op een paar ruiters na die, klein te-
gen de rand van de horizon, op een ronde achterstand re-
den.  
 Veel van onze vrienden haasten zich om de winst bin-
nen te halen en alleen over hun schouders roepen ze vanaf 
de afgelegen loketten hun hoeraatje naar ons, maar de bes-
te vrienden hebben niet eens op ons paard gewed, omdat 
ze bang waren dat ze bij verlies boos op ons zouden moe-
ten zijn, maar nu ons paard nummer een was en ze niets 
gewonnen hebben, draaien ze zich om, wanneer wij voor-
bijkomen en kijken liever naar de tribunes.  
 De concurrenten achter ons, die vast in het zadel zitten, 
proberen het ongeluk dat hen getroffen heeft te overzien 
en het onrecht dat hun op de een of andere manier is aan-
gedaan; ze proberen fris uit hun ogen te kijken, alsof er 
een nieuwe wedren moet beginnen en een serieuze na dit 
kinderspel.  
 Veel dames vinden de overwinnaar belachelijk, omdat 
hij zich opblaast en toch niet weet wat hij aan moet met 
het eeuwige handenschudden, salueren, buigen en groe-
ten-uit-de-verte, terwijl de overwonnenen hun mond 
dichthouden en lichtjes op de halzen van hun meestal hin-
nikende paarden kloppen.  
 Ten slotte begint het uit de betrokken hemel zelfs te re-
genen.  
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Het raam aan de straat 
 
Wie eenzaam woont en zich toch nu en dan ergens zou 
willen aansluiten, wie met het oog op de veranderingen 
van de tijd van de dag, de weersgesteldheid, de uitoefe-
ning van beroepen en dergelijke zonder meer de een of 
andere willekeurige arm wil zien waaraan hij zich vast 
kan houden – die zal niet lang zonder een raam aan de 
straat kunnen. En is het zo met hem gesteld dat hij hele-
maal niets zoekt en alleen als vermoeid man met zijn ogen 
op en neer tussen publiek en hemel naar zijn vensterbank 
stapt, en het niet wil en zijn hoofd een beetje achterover 
houdt, dan wordt hij beneden toch meegesleept door de 
paarden met hun gevolg van wagens en lawaai en daar-
mee ten slotte naar de menselijke eendracht.  
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Het verlangen indiaan te worden 
 
Als je toch een indiaan was, meteen klaar, en op het dra-
vende paard, scheef in de lucht, telkens weer kort trilde 
over de trillende bodem, tot je de sporen wegliet, want er 
waren geen sporen, tot je de teugels weggooide, want er 
waren geen teugels, en nauwelijks het land voor je zag als 
gladgemaaide heide, al zonder paardenhals en paarden-
hoofd.  
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De bomen 
 
Want we zijn net boomstammen in de sneeuw. Schijnbaar 
liggen ze plat op de grond en met een zetje zou je ze weg 
kunnen duwen. Nee, dat kun je niet, want ze zitten vast in 
de grond. Maar kijk: zelfs dat is maar schijn.  
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Ongelukkig zijn 
 
Toen het al onverdraaglijk was geworden – ooit tegen de 
avond in november – en ik over het smalle tapijt van mijn 
kamer rondrende als over een renbaan, geschrokken door 
de aanblik van de verlichte straat, weer omkeerde en in de 
diepte van de kamer, achterin de spiegel toch weer een 
nieuw doel kreeg en schreeuwde, alleen om de schreeuw 
te horen waarop geen antwoord komt en waaraan ook 
niets de kracht van het schreeuwen ontneemt, die dus op-
stijgt zonder tegenwicht en niet ophouden kan, zelfs wan-
neer hij verstomt, toen ging uit de muur opeens de deur 
open, zo haastig, omdat er immers haast geboden was en 
zelfs de trekpaarden beneden op het plaveisel zich verhie-
ven als wildgeworden paarden in de veldslag, die hun ke-
len prijsgaven.  
 Als een spookje vloog er een kind uit de pikdonkere 
gang, waar de lamp nog niet brandde, en het bleef op zijn 
tenen staan, op een onmerkbaar schommelende vloerbalk. 
Meteen verblind door de schemer in de kamer, wilde het 
snel zijn handen voor zijn gezicht slaan, maar kalmeerde 
onverwachts met een blik op het raam, waar voor het 
kruis de opgestegen nevel van de straatverlichting ten 
slotte onder het donker bleef hangen. Met zijn rechterelle-
boog hield het zich voor de open deur staande tegen de 
kamermuur en liet de luchtstroom van buiten om zijn en-
kels strijken en ook om zijn hals en ook langs zijn slapen.  
 Ik keek even, zei daarna gedag en haalde mijn pak van 
het haardscherm, omdat ik er niet zo halfnaakt bij wilde 
staan. Even hield ik mijn mond open om de opwinding 
door mijn mond te laten verdwijnen. Ik had vies speeksel 
in me en in mijn gezicht beefden mijn wimpers, kortom: er 
ontbrak me niets dan juist dit overigens verwachte be-
zoek.  
 Het kind stond nog tegen de muur, op dezelfde plaats, 
het had zijn rechterhand tegen de muur gedrukt en kon er 
met zijn rode wangen maar niet genoeg van krijgen dat de 
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witgekalkte muur grofkorrelig was en over zijn vingertop-
pen schuurde. Ik zei: ‘Wil je echt naar mij? Is het geen ver-
gissing? Niets makkelijker dan een vergissing in dit grote 
huis. Ik heet die en die en woon op de derde verdieping. 
Ben ik dus degene die je op wilt zoeken?’  
 ‘Stil, stil!’ zei het kind terloops, ‘het klopt echt wel.’  
 ‘Kom dan maar de kamer binnen; ik wil de deur dicht-
doen.’  
 ‘De deur heb ik net dichtgedaan. Doe dus geen moeite. 
Doe maar rustig aan.’  
 ‘Praat niet over moeite. Maar aan deze gang wonen een 
heleboel mensen en het zijn natuurlijk allemaal kennissen 
van me; de meesten komen nu van hun werk; als ze in een 
kamer horen praten, denken ze gewoon het recht te heb-
ben om de deur open te doen en te kijken wat er aan de 
hand is. Dat is nu eenmaal zo. Die mensen hebben de hele 
dag gewerkt; aan wie zouden ze zich in hun provisorische 
vrijheid ’s avonds onderwerpen? Dat weet jij trouwens 
ook wel. Laat mij de deur maar dichtdoen.’  
 ‘Zeg, wat is er aan de hand? Wat hebt u? Voor mijn part 
komt het hele huis hier binnen. En nogmaals: ik heb de 
deuren al dichtgedaan; denkt u soms dat u alleen de deu-
ren dicht kunt doen? Ik heb hem zelfs op slot gedaan.’  
 ‘Dan is het goed. Meer wil ik ook niet. Je had hem hele-
maal niet op slot hoeven doen. En maak het je nu gemak-
kelijk, nu je er eenmaal bent. Je bent mijn gast. Je kunt me 
volkomen vertrouwen. Ga lekker zitten en wees niet bang. 
Ik zal je niet dwingen om hier te blijven en ook niet om 
weg te gaan. Moet ik dat nog zeggen? Ken je me zo 
slecht?’  
 ‘Nee. Dat had u echt niet hoeven zeggen. Sterker nog: u 
had het helemaal niet moeten zeggen. Ik ben een kind; 
waarom zoveel moeite voor me doen?’  
 ‘Zo erg is dat niet. Natuurlijk, een kind. Maar zo klein 
ben je niet. Je bent al heel volwassen. Als je een meisje 
was, zou je je niet zomaar in één kamer met mij mogen op-
sluiten.’  
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 ‘Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Ik 
wou alleen maar zeggen: dat ik u zo goed ken, geeft me 
weinig bescherming; u hoeft alleen geen moeite te doen 
om me iets voor te liegen. Toch maakt u me complimen-
ten. Laat dat alstublieft, laat dat. Daar komt bij dat ik u 
niet overal en altijd ken, zeker niet als het zo donker is. 
Het zou veel beter zijn als u licht aan liet doen. Nee, liever 
niet. Toch zal ik onthouden dat u me al gedreigd hebt.’  
 ‘Wat? Heb ik je gedreigd? Alsjeblieft zeg. En ik ben zo 
blij dat je er eindelijk bent. Ik zeg “eindelijk”, omdat het al 
zo laat is. Ik begrijp niet waarom je zo laat gekomen bent. 
Het kan zijn dat ik van blijdschap verwarde dingen ge-
zegd heb en dat je dat zo opgevat hebt. Dat ik zulke din-
gen gezegd heb, geef ik tien keer toe; ik heb je zelfs ge-
dreigd met alles wat je maar wilt. – Alleen geen ruzie, in 
godsnaam! – Maar hoe kon je dat denken? Hoe kon je me 
zo beledigen? Waarom wil je het korte poosje dat je hier 
bent met alle geweld bederven? Een vreemde zou vrien-
delijker zijn dan jij.’  
 ‘Dat geloof ik wel; dat was geen wijsheid. Zo dicht als 
een vreemde bij u kan komen, ben ik van nature al. Dat 
weet u ook; vanwaar dan die weemoedigheid? Zeg dat u 
komedie wilt spelen en ik ben meteen weg.’  
 ‘O ja? Ook dat durf je te zeggen? Je bent een beetje 
overmoedig. Tenslotte ben je toch in mijn kamer. Je wrijft 
je vingers als een gek over mijn muur. Mijn kamer, mijn 
muur! En bovendien is wat je zegt belachelijk, niet alleen 
maar brutaal. Je zegt dat je geaardheid je dwingt om zo 
met mij te praten. Echt waar? Je geaardheid dwingt je? 
Leuke geaardheid. Jouw geaardheid is de mijne, en als ik 
door mijn geaardheid vriendelijk tegen je ben, mag jij ook 
niet anders.’  
 ‘Is dat vriendelijk?’  
 ‘Ik heb het over vroeger.’  
 ‘Weet u dan hoe ik later word?’  
 ‘Ik weet niets.’  
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 En ik ging naar het nachtkastje om de kaars erop aan te 
steken. Ik had in die tijd geen gas of elektrisch licht op 
mijn kamer. Ik bleef daarna nog even bij het nachtkastje 
zitten, tot me dat ook ging vervelen en ik mijn overjas aan-
trok, mijn hoed van de canapé pakte en de kaars uitblies. 
Bij het naar buiten gaan bleef ik haken achter een stoel-
poot.  
 Op de trap kwam ik een huurder van dezelfde verdie-
ping tegen.  
 ‘Ga je al weer weg, rotzak?’ vroeg hij, terwijl hij uit-
rustte op zijn over twee treden verspreide benen.  
 ‘Wat moet ik?’ zei ik, ‘ik had net een spook op mijn ka-
mer.’  
 ‘Je zegt dat zo ontevreden of je een haar in de soep hebt 
gevonden.’  
 ‘Je maakt een grapje. Maar je moet wel bedenken: een 
spook blijft een spook.’  
 ‘Dat is waar. Maar als je nou helemaal niet aan spoken 
gelooft?’  
 ‘Ja, denk je dan dat ik aan spoken geloof? Wat heb ik er-
aan als ik daar niet aan geloof?’  
 ‘Heel simpel. Je hoeft niet bang meer te zijn, wanneer er 
echt een spook bij je komt.’  
 ‘Ja, maar dat soort angst is toch bijzaak. De echte angst 
is de angst voor de oorzaak van de verschijning. En die 
angst blijft. Die angst zit bij mij heel diep.’ Ik begon van de 
zenuwen al mijn zakken te doorzoeken.  
 ‘Maar omdat je voor de verschijning zelf niet bang was, 
had je hem toch rustig naar zijn oorzaak kunnen vragen?’  
 ‘Jij hebt blijkbaar nog nooit met spoken gesproken. Je 
krijgt nooit duidelijk antwoord van ze. Het is loos gepraat. 
Die spoken lijken meer aan hun bestaan te twijfelen dan 
wij, wat gezien hun nietigheid ook geen wonder is.’  
 ‘Maar ik heb gehoord dat je ze groot kunt brengen.’  
 ‘Dan ben je goed op de hoogte. Dat kan. Maar wie be-
gint daaraan?’  
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 ‘Waarom niet? Als het een vrouwelijk spook is bijvoor-
beeld,’ zei hij en slingerde zich op de bovenste tree.  
 ‘O,’ zei ik, ‘maar zelfs dan heb je nog geen garantie.’  
 Ik dacht na. Mijn kennis was al zo hoog, dat hij om mij 
te zien onder een welving van het trappenhuis moest buk-
ken. ‘Maar dan nog,’ riep ik, ‘als je daarboven mijn spook 
weghaalt, is het tussen ons voor altijd uit!’  
 ‘Dat was toch maar een grapje,’ zei hij en trok zijn 
hoofd terug.  
 ‘Dan is het goed,’ zei ik en had nu eigenlijk rustig kun-
nen gaan wandelen. Maar omdat ik me zo eenzaam voel-
de, liep ik liever naar boven om te gaan slapen.  
 
 
 
 
 


