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De nieuwe advocaat 
 
We hebben een nieuwe advocaat, dr. Bucephalus. In zijn 
uiterlijk herinnert weinig aan de tijd dat hij nog strijdros 
was van Alexander van Macedonië. Maar wie vertrouwd 
is met de omstandigheden merkt wel het een en ander. 
Toch zag ik laatst op de buitentrap zelfs een heel eenvou-
dige gerechtsdienaar met de vakblik van een kleine stam-
gast van de wedrennen verbaasd naar de advocaat kijken, 
toen die hoog zijn dijen hief en met klinkende pas op het 
marmer van tree naar tree klom.  
 Over het algemeen keurt de balie de toelating van Bu-
cephalus goed. Met verbazingwekkend inzicht zeggen ze 
tegen zichzelf dat Bucephalus in het huidige maatschap-
pelijk bestel in een moeilijke situatie verkeert en dat hij 
daarom, net als om zijn wereldhistorische betekenis, in elk 
geval tegemoetkomendheid verdient. Tegenwoordig – dat 
kan niemand ontkennen – bestaat er geen grote Alexan-
der. Velen weten wel hoe ze moeten moorden, ook ver-
staan ze de kunst om met een lans over de bankettafel 
heen hun vriend te treffen, en voor velen is Macedonië te 
klein, zodat ze Philippus, zijn vader, vervloeken – maar 
niemand, niemand kan hen naar Indië leiden. In die tijd 
waren de poorten van Indië al onbereikbaar, maar hun 
richting werd aangegeven door het koningszwaard. Te-
genwoordig zijn de poorten verplaatst naar heel ergens 
anders en verder en hoger; niemand geeft de richting aan; 
velen dragen zwaarden, maar alleen om ermee te zwaaien, 
en de blik die hen wil volgen raakt verward.  
 Misschien is het daarom het beste om je, net als Buce-
phalus gedaan heeft, in de wetboeken te verdiepen. Vrij, 
met de bladzijden niet bedrukt door de lendenen van de 
ruiter, bij een stille lamp, ver van het rumoer van Alexan-
ders veldslag, leest hij de bladzijden van onze oude boe-
ken en slaat ze om.  
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Een plattelandsarts 
 
Ik was in grote verlegenheid: ik had een dringende reis 
voor de boeg, een ernstig zieke lag op me te wachten in 
een dorp tien mijl van hier, een hevige sneeuwjacht vulde 
de weidse ruimte tussen hem en mij, een wagen had ik, 
licht, met grote wielen, heel geschikt voor onze landwe-
gen; gehuld in mijn bontjas en met mijn dokterstas in de 
hand stond ik al klaar voor vertrek op de binnenplaats, 
maar het paard was er niet, het paard. Mijn eigen paard 
was de afgelopen nacht door de bovenmatige inspanning 
in deze ijzige winter gecrepeerd; mijn dienstmeisje rende 
nu het dorp rond om een paard te kunnen lenen, maar het 
was uitzichtloos, dat wist ik, en steeds verder overdekt 
door sneeuw en steeds onbeweeglijker wordend, stond ik 
daar te staan. Bij de poort verscheen het dienstmeisje, al-
leen, en zwaaide met de lantaarn; natuurlijk, wie leent er 
nu zijn paard voor zo’n rit? Ik liep de binnenplaats nog 
eens over; ik vond geen mogelijkheid; verstrooid en ge-
kweld duwde ik met mijn voet de gammele deur open van 
de al jaren niet meer gebruikte varkensstal. De deur ging 
open en klapte in zijn scharnieren open en dicht. Warmte 
en een lucht als van paarden kwam eruit. Een miezerige 
stallantaarn hing binnen aan een touw te zwaaien. Een 
man die ineengehurkt in het lage schuurtje zat, toonde zijn 
open, blauwogige gezicht. ‘Zal ik inspannen?’ vroeg hij, 
terwijl hij op handen en voeten aan kwam kruipen. Ik wist 
niet wat ik zeggen moest en boog alleen om te kijken wat 
er verder in de stal was. Het dienstmeisje stond naast me. 
‘We weten niet wat voor dingen we in ons eigen huis in 
voorraad hebben,’ zei ze en we moesten allebei lachen. 
‘Hé broer, hé zus!’ riep de paardenknecht en twee paar-
den, machtige dieren met gespierde flanken, drongen ach-
ter elkaar, met hun benen tegen hun lijf en gebogen hoof-
den als kamelen met alleen de kracht van de wendingen 
van hun romp door de deuropening, die ze helemaal vul-
den. Maar meteen stonden ze rechtop, op hoge benen en 
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met een zwaar dampende lichaam. ‘Help hem even,’ zei ik 
en het gewillige meisje haastte zich om de knecht het ga-
reel van de wagen aan te geven. Maar nauwelijks was ze 
bij hem of de knecht slaat zijn armen om haar heen en 
drukt zijn gezicht tegen dat van haar. Ze geeft een 
schreeuw en vlucht naar mij; in de wang van het meisje 
staat de rode afdruk van twee rijen tanden. ‘Beest dat je 
bent!’ schreeuw ik woedend, ‘wil je de zweep?’ maar be-
denk meteen dat het een vreemde is, dat ik niet weet waar 
hij vandaan komt en dat hij me vrijwillig helpt, nu alle an-
deren het laten afweten. Alsof hij weet wat ik denk, neemt 
hij me mijn dreigenment niet kwalijk, maar draait zich één 
keer naar me om, nog steeds bezig met de paarden. ‘Stap 
maar in,’ zegt hij dan en inderdaad: alles staat klaar. Met 
zo’n mooi span, zie ik, heb ik nog nooit gereden en ik stap 
vrolijk in. ‘Maar ik rijd, want jij weet de weg niet,’ zeg ik. 
‘Zeker,’ zegt hij, ‘ik ga helemaal niet mee, ik blijf bij Rosa.’ 
‘Nee!’ schreeuwt Rosa en wetend welk onafwendbaar lot 
haar te wachten staat, rent ze het huis in; ik hoor de ket-
ting rammelen die ze vastmaakt, ik hoor het slot dichtklik-
ken, ik zie hoe ze bovendien in de gang en verder rennend 
door de kamers alle lichten dooft om zichzelf onvindbaar 
te maken. ‘Jij rijdt mee,’ zeg ik tegen de knecht, ‘en anders 
rijd ik niet, al is het nog zo dringend. Ik pieker er niet over 
om je voor de rit te betalen met het meisje.’ ‘Schiet op!’ 
zegt hij en klapt in zijn handen; de wagen wordt meege-
trokken als hout in de stroom, nog hoor ik hoe de deur 
van mijn huis onder de bestorming door de knecht barst 
en splintert en daarna worden mijn ogen en oren vervuld 
door een gelijkmatig tot alle zintuigen doordringend sui-
zen. Maar dat ook maar een ogenblik, want alsof vlak ach-
ter de poort van mijn erf het erf van mijn patiënt begint, 
ben ik er al; rustig blijven de paarden staan, het sneeuwt 
niet meer, maanlicht rondom, de ouders van de zieke ko-
men uit het huis gehold met zijn zuster erachteraan, ze til-
len me bijna uit de wagen, ik kan geen wijs uit hun ver-
ward gepraat, in de ziekenkamer is het om te stikken, de 
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verwaarloosde kachel walmt, ik ga het raam open-doen, 
maar eerst wil ik de zieke zien. Mager, zonder koorts, niet 
koud en niet warm, met lege ogen en zonder hemd komt 
de jongen onder het veren dekbed overeind, gaat aan mijn 
hals hangen en fluistert in mijn oor: ‘Dokter, laat me ster-
ven.’ Ik kijk om; niemand heeft het gehoord, zijn ouders 
staan zwijgend en gebogen te wachten op mijn oordeel, 
zijn zuster heeft een stoel gepakt voor mijn dokterstas. Ik 
doe de tas open en zoek in mijn instrumenten, de jongen 
steekt uit bed voortdurend zijn armen naar me uit om me 
te herinneren aan zijn verzoek; ik pak een pincet, bekijk 
het in het kaarslicht en leg het weer weg. Ja, denk ik laste-
rend, in zulke gevallen helpen de goden, sturen het ont-
brekende paard, voegen er vanwege de haast nog een aan 
toe en leveren bovendien nog de paardenknecht – nu 
schiet Rosa me pas weer te binnen; wat doe ik, hoe kan ik 
haar redden, hoe trek ik haar onder die paardenknecht 
vandaan, tien mijl van haar verwijderd, met ontembare 
paarden voor mijn wagen? Die paarden, die nu de riemen 
op de een of andere manier losgemaakt hebben, de ramen, 
ik weet niet hoe, van buiten openduwen, ieder hun hoofd 
door een raam steken en ongehinderd door de kreet van 
de familie naar de zieke kijken. Ik rijd meteen weer terug, 
denk ik, alsof de paarden me sommeerden om op reis te 
gaan, maar ik vind het goed dat de zuster, die denkt dat ik 
door de hitte bevangen ben, mijn jas aanneemt. Er wordt 
een glas rum voor me klaargezet, de oude man klopt me 
op mijn schouder, de overgave van zijn schat rechtvaar-
digt die vertrouwelijkheid. Ik schud mijn hoofd; in de be-
perkte gedachtegang van de oude man zou ik niet goed 
worden en alleen om die reden zeg ik dat ik niets wil drin-
ken. De moeder staat bij het bed en lokt me ernaartoe, ik 
volg haar en leg, terwijl een paard luid hinnikt naar het 
plafond, mijn hoofd op de borst van de jongen, die huivert 
onder mijn natte baard. Wat ik weet, wordt bevestigd: de 
jongen is gezond, een beetje slechtdoorbloed en door zijn 
zorgzame moeder volgegoten met koffie, maar gezond en 
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het beste met een duw zijn bed uit te krijgen. Ik ben geen 
wereldverbeteraar en laat hem liggen. Ik ben aangesteld 
door het district en doe mijn plicht tot het randje, tot het 
bijna te veel wordt. Ik word slechtbetaald, maar ben toch 
vrijgevig en hulpvaardig tegenover de armen. Ik moet nog 
voor Rosa zorgen, dan mag de jongen gelijk hebben en 
ook ik wil sterven. Wat doe ik hier in deze eindeloze win-
ter? Mijn paard is gecrepeerd en er is niemand in het dorp 
die me zijn paard leent. Uit de varkensstal moet ik mijn 
span trekken; als het niet toevallig paarden waren, zou ik 
met varkens moeten rijden. Zo is het. En ik knik de familie 
toe. Ze weten er niets van en als ze het wisten, zouden ze 
het niet geloven. Recepten uitschrijven is makkelijk, maar 
verder met de mensen praten is moeilijk. Nou, hier zou 
mijn visite dus afgelopen zijn, ze hebben me weer eens 
voor niets laten komen, daar ben ik aan gewend, met mijn 
nachtklok kwelt me het hele district, maar dat ik deze keer 
ook nog Rosa weg moest geven, dat knappe meisje, dat ja-
ren bij me in huis gewoond heeft, terwijl ik nauwelijks op 
haar lette – dat offer is te groot en ik moet er voor nood 
met spitsvondigheden in mijn hoofd op de een of andere 
manier uit zien te komen om niet uit te varen tegen deze 
familie, die me Rosa met de beste wil van de wereld niet 
terug kan geven. Maar als ik mijn tas dichtdoe en om mijn 
jas vraag, terwijl de familie bij elkaar staat, de vader aan 
het glas rum in zijn hand ruikt, de moeder, die ik waar-
schijnlijk teleurgesteld heb – ja, wat verwachten de men-
sen dan van me? – vol tranen op haar lippen bijt en de 
zuster met een bloeddoordrenkte handdoek zwaait, ben ik 
ergens wel bereid om eventueel toe te geven dat de jongen 
misschien toch ziek is. Ik ga naar hem toe, hij glimlacht, 
alsof ik hem zoiets als de allerkrachtigste soep kom bren-
gen – ach, nu hinniken beide paarden, het lawaai zal hier-
boven wel ergens verordend zijn om het onderzoek te ver-
gemakkelijken – en nu zie ik: ja, de jongen is ziek. Op zijn 
rechterzij, bij zijn heup, is er een wond ter grootte van een 
handpalm opengegaan. Roze, met veel schakeringen, don-
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ker in de diepte, lichter wordend naar de randen, fijnkor-
relig, met onregelmatige bloedstolsels en open als een bo-
vengrondse mijn. Zo van een afstand. Van dichtbij zie ik 
nog een complicatie. Wie kan dat aanzien zonder zachtjes 
te fluiten? Wormen even dik en lang als mijn pink, roze 
van zichzelf en bovendien met bloed besmeurd, kronke-
len, vastgehouden binnen in de wond, met witte kopjes en 
met vele pootjes naar het licht. Arme jongen, er is niets 
meer aan te doen. Ik heb je grote wond gevonden, aan die 
bloem op je zij ga je te gronde. De familie is blij, ze zien 
dat ik bezig ben, de zuster zegt het tegen de moeder, de 
moeder tegen de vader en de vader tegen een paar gasten 
die op hun tenen en met uitgestrekte armen balancerend 
in het maanlicht binnenkomen door de open deur. ‘Gaat u 
me redden?’ fluistert de jongen in tranen, helemaal ver-
blind door het leven in zijn wond. Zo zijn de mensen in 
mijn streek. Altijd het onmogelijke eisen van de dokter. 
Het oude geloof zijn ze kwijt, de pastoor zit thuis de mis-
gewaden een voor een uit elkaar te plukken, maar de dok-
ter moet alles opknappen met zijn zachte, chirurgische 
hand. Nou, mij best: ik heb mezelf niet aangeboden, ver-
slijten jullie mij voor heilige doelen, dan laat ik dat ook 
met me doen, wat wil ik nog meer, als oude plattelands-
arts, beroofd van mijn dienstmeisje? En ze komen, de fa-
milie en de dorpsoudsten en ze kleden me uit; een school-
koor onder leiding van de onderwijzer staat voor het huis 
en zingt een uiterst eenvoudige melodie op de tekst:  
 

Kleed je hem uit, gaat hij genezen,  
Geneest hij niet, dan moet hij dood!  
’t Is maar een arts, ’t is maar een arts.  

 
Dan ben ik uitgekleed en met mijn vingers in mijn baard 
en met gebogen hoofd kijk ik de mensen rustig aan. Ik ben 
volkomen rustig en iedereen de baas en blijf dat ook, al 
helpt dat niet, want nu pakken ze me bij mijn hoofd en bij 
mijn voeten en dragen me naar bed. Tegen de muur, aan 



 9 

de kant van de wond leggen ze me. Daarna gaan ze alle-
maal de kamer uit, de deur gaat dicht, het zingen ver-
stomt, wolken schuiven voor de maan, warm ligt het bed-
dengoed om me heen, schimmig zwaaien de paardenhoof-
den in de raamopeningen. ‘Weet je,’ hoor ik in mijn oor, 
‘mijn vertrouwen in jou is heel klein. Jij bent ook maar er-
gens afgeschud, jij komt niet op eigen benen. In plaats van 
te helpen, maak je mijn sterfbed kleiner. Liefst zou ik je je 
ogen uitkrabben. ‘Dat is waar,’ zeg ik, ‘het is een schande. 
Maar nu ben ik dokter. Wat moet ik doen? Echt, het is 
voor mij ook niet zo makkelijk.’ ‘Met dat excuus moet ik 
genoegen nemen? Ach, ik moet wel. Altijd moet ik ergens 
genoegen mee nemen. Met een mooie wond ben ik ter we-
reld gekomen, dat was alles wat ik meegekregen heb.’ 
‘Jonge vriend,’ zeg ik, ‘je fout is dat je geen overzicht hebt. 
Ik ben al overal in alle ziekenkamers geweest en ik zeg: 
jouw wond is nog zo erg niet. Onder een scherpe hoek 
met twee houwen van de bijl gemaakt. Velen bieden hun 
zij aan en horen nauwelijks de bijl in het bos, laat staan dat 
die dichterbij komt.’ ‘Is het echt zo of houd je me voor de 
gek in mijn koorts?’ ‘Het is echt zo, op mijn erewoord als 
arts van de gezondheidsdienst.’ En hij geloofde me en 
hield zijn mond. Maar nu was het tijd om aan mijn red-
ding te denken. Nog steeds stonden de paarden trouw op 
hun plaats. Kleren, jas waren snel bijeengeraapt, met aan-
kleden wilde ik niet wachten; haastten de paarden zich als 
op de heenweg, dan sprong ik in zekere zin uit dit bed in 
mijn eigen bed. Gehoorzaam trok een paard zich terug uit 
het raam, ik gooide de plunje in de wagen, de bontjas 
vloog te ver door, alleen een mouw bleef hangen aan een 
haak. Goed genoeg. Ik sprong op het paard. De riemen los 
meeslepend, het ene paard nauwelijks met het andere ver-
bonden, de wagen erachteraan slingerend en de bontjas 
als laatste in de sneeuw. ‘Schiet op!’ zei ik, maar opschie-
ten deden we niet, langzaam als oude mannen trokken we 
door de sneeuwwoestijn, nog lang klonk achter ons het 
nieuwe, maar onjuiste liedje van de kinderen:  
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Wees maar blij, o patiënten,  
De dokter is in bed gelegd!  

 
Zo kom ik nooit thuis, mijn bloeiende praktijk is weg, een 
opvolger besteelt me, maar het heeft geen zin, want hij 
kan me niet vervangen; in mijn huis gaat de akelige paar-
denknecht tekeer, Rosa is zijn slachtoffer, ik wil het me 
niet voorstellen. Naakt, blootgesteld aan de vorst van deze 
hoogst rampzalige tijd, met een aardse wagen en onaardse 
paarden, zwerf ik rond als oude man. Mijn bontjas hangt 
achter de wagen, maar ik kan er niet bij en niemand van 
het beweeglijke gepeupel van de patiënten steekt een vin-
ger uit. Bedrogen! Bedrogen! Eén keer het verkeerde lui-
den van de nachtklok gevolgd – en het komt nooit meer 
goed.  
 
 
 
  



 11 

Op de galerij 
 
Als de een of andere tengere, tuberculeuze kunstrijdster in 
de manege op een schommelend paard voor een onver-
moeibaar publiek van haar onbarmhartige, met zijn zweep 
zwaaiende baas maandenlang aan één stuk door rond zou 
moeten blijven rijden, zoevend op haar paard, kushandjes 
gevend en wiegend in haar taille, en als dat spel onder het 
onophoudelijk gedaver van het orkest en de ventilatoren 
door zou gaan tot in de zich voortdurend verder openen-
de grijze toekomst, begeleid door het wegstervend en 
weer aanzwellend applaus van de handen, die eigenlijk 
stoomhamers zijn – misschien zou dan een jonge bezoeker 
van de galerij de lange trappen door alle rangen afrennen 
om de manege in te springen en ‘Stop!’ te roepen, dwars 
door de fanfares van het zich steeds aanpassende orkest.  
 Maar omdat dat niet zo is, omdat een knappe dame, wit 
en rood, naar binnen vliegt door de gordijnen die de trotse 
mannen in livrei voor haar openen, de directeur vol over-
gave haar ogen zoekt en haar tegemoetademt, haar uit 
voorzorg op de appelschimmel tilt, alsof ze zijn bovenal 
geliefde kleindochter is, die aan een gevaarlijke rit begint, 
niet kan besluiten om het teken voor de zweep te geven, 
het na zelfoverwinning ten slotte knallend geeft, naast het 
paard met open mond meerent, de sprongen van de ama-
zone met scherpe blik volgt, haar bedrevenheid nauwe-
lijks kan begrijpen, met Engelse uitroepen probeert te 
waarschuwen, de rijknechts met de hoepels woedend 
maant om pijnlijk goed op te letten, voor de grote salto 
mortale het orkest met geheven handen het zwijgen op-
legt, ten slotte de kleine van het bevende paard tilt, op bei-
de wangen kust en geen ovatie van het publiek goed ge-
noeg vindt, terwijl zijzelf, door hem ondersteund, hoog op 
haar tenen, door stof omwerveld, met gespreide armen en 
haar hoofdje achterover haar geluk met het hele circus de-
len wil – omdat dat zo is, legt de bezoeker van de galerij 
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zijn gezicht op de balustrade en verzinkend in de slotmars 
als in een diepe droom, huilt hij zonder het te weten.  
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Een oud blad 
 
Het is alsof er veel verwaarloosd is in de verdediging van 
ons vaderland. We hebben ons er tot nu toe niet druk om 
gemaakt en ons werk gedaan, maar over de gebeurtenis-
sen van de laatste tijd maken we ons zorgen.  
 Ik heb een schoenmakerij aan het plein voor het keizer-
lijk paleis. Nauwelijks doe ik in de ochtendschemering 
mijn winkel open of ik zie dat alle toegangen tot de hier 
uitkomende straten bezet zijn door gewapende mannen. 
Het zijn echter niet onze soldaten, maar blijkbaar noma-
den uit het noorden. Op een voor mij onbegrijpelijke ma-
nier zijn ze doorgedrongen tot in de hoofdstad, die toch 
heel ver van de grens verwijderd is. In elk geval zijn ze er 
en het lijken er elke morgen meer te worden.  
 Naar hun aard liggen ze onder de blote hemel, want 
aan huizen hebben ze een hekel. Ze houden zich bezig met 
het scherpen van hun zwaarden, het slijpen van de pijl-
punten en met oefeningen te paard. Van dit stille, altijd 
pijnlijk schoon gehouden plein hebben ze een echte stal 
gemaakt. We proberen soms wel uit onze zaken te komen 
om tenminste het ergste vuil op te ruimen, maar dat ge-
beurt steeds minder vaak, want het haalt niets uit en we 
lopen bovendien de kans onder de wilde paarden te ko-
men of gewond te raken door de zwepen.  
 Praten kun je niet met de nomaden. Onze taal kennen 
ze niet en ze hebben zelfs nauwelijks een eigen taal. Onder 
elkaar spreken ze net als torenkraaien. Telkens weer hoor 
je die kreet van de torenkraaien. Onze manier van leven 
en onze instellingen begrijpen ze niet en die kunnen hun 
niet schelen. Daardoor zijn ze ook afkerig van alle soorten 
gebarentaal. Al verrek je je kaak of draai je je handen uit 
hun gewrichten, ze begrijpen je niet en zullen je ook nooit 
begrijpen. Vaak trekken ze grimassen; dan rolt de vrouw 
met haar ogen en het schuim staat op haar mond; toch 
willen ze daarmee niets zeggen en je ook niet aan het 
schrikken maken: ze doen het omdat ze het zo gewend 
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zijn. Wat ze nodig hebben dat pakken ze. Je kunt niet zeg-
gen dat ze geweld gebruiken. Voor ze toegrijpen, stap je 
opzij en laat alles aan hen over.  
 Ook van mijn voorraden hebben ze heel wat mooie din-
gen meegenomen. Maar ik mag niet klagen, als ik bijvoor-
beeld zie hoe het bij de slager gaat. Nauwelijks komt hij 
binnen met zijn waren of alles wordt hem afgepakt en 
door de nomaden opgevreten. Ook hun paarden eten 
vlees; vaak ligt er een ruiter naast zijn paard van hetzelfde 
stuk vlees te eten, ieder aan een eind. De slager is bang en 
durft niet met de vleesleveranties te stoppen. Wij begrij-
pen dat wel en halen geld op om hem te steunen. Als de 
nomaden geen vlees kregen, wie weet wat ze dan zouden 
verzinnen; wie weet trouwens wat ze verzinnen zelfs als 
ze elke dag vlees krijgen?  
 Laatst dacht de slager dat hij zich tenminste de moeite 
van het slachten kon besparen en bracht op een ochtend 
een levende os mee. Dat moet hij niet meer doen. Ik heb 
wel een uur helemaal achter in mijn atelier gelegen met al 
mijn kleren, dekens en kussens op me, om het gebrul maar 
niet te horen van de os die van alle kanten werd bespron-
gen door de nomaden, die met hun tanden stukken uit 
zijn warme vlees scheurden. Het was al lang stil, voor ik 
naar buiten durfde; als drinkers rond een vat wijn lagen ze 
vermoeid rond de resten van de os.  
 Juist toen dacht ik de keizer zelf voor een raam van het 
paleis gezien te hebben; hij komt anders nooit in die bui-
tenste vertrekken en woont altijd alleen maar in zijn bin-
nentuin, maar deze keer stond hij, dat idee had ik tenmin-
ste, voor een van de ramen met gebogen hoofd te kijken 
naar de drukte voor zijn slot.  
 ‘Waar moet dat heen?’ vragen we ons allemaal af. ‘Hoe 
lang kunnen we die last en ellende nog verdragen? Het 
keizerlijk paleis heeft de nomaden aangelokt, maar krijgt 
ze niet meer weg. De poort blijft dicht en de wacht, die 
vroeger altijd feestelijk naar binnen en naar buiten mar-
cheerde, blijft achter tralievensters staan. Ons handwer-
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kers en zakenmensen is de redding van het vaderland toe-
vertrouwd, maar wij zijn tegen zo’n taak niet opgewassen 
en we hebben ook nooit beweerd dat we daartoe in staat 
zijn. Een misverstand is het en wij gaan eraan te gronde.’  
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Voor de wet 
 
Voor de wet staat een deurwachter. Bij die deurwachter 
komt een man van het land, die toegang vraagt tot de wet. 
Maar de deurwachter zegt dat hij die nu niet kan geven. 
De man denkt na en vraagt dan of hij later misschien naar 
binnen mag. ‘Misschien,’ zegt de deurwachter, ‘maar nu 
niet.’ Omdat de poort naar de wet zoals altijd openstaat en 
de deurwachter opzijstapt, bukt de man om door de poort 
het binnenste te zien. Als de deurwachter dat merkt, moet 
hij lachen en hij zegt: ‘Als het je zo trekt, probeer dan on-
danks mijn verbod naar binnen te gaan. Maar denk erom: 
ik ben machtig. En ik ben maar de laagste deurwachter. 
Voor elke zaal staat een deurwachter, de een nog machti-
ger dan de ander. De aanblik van de derde kan ík niet 
eens meer verdragen.’ Zulke moeilijkheden had de man 
van het land niet verwacht; de wet moet toch altijd en 
voor iedereen toegankelijk zijn, denkt hij, maar nu hij de 
deurwachter in zijn bontmantel beter bekijkt, zijn grote, 
spitse neus en zijn lange, dunne, zwarte, Tataarse baard, 
besluit hij toch maar liever te wachten tot hij toestemming 
krijgt om naar binnen te gaan. De deurwachter geeft hem 
een krukje en laat hem naast de deur zitten. Daar zit hij 
dagen en jaren. Hij doet veel pogingen om binnengelaten 
te worden en vermoeit de deurwachter met zijn verzoe-
ken. De deurwachter onderwerpt hem vaak aan een kort 
verhoor, vraagt hem uit over zijn geboortestreek en veel 
andere dingen, maar het zijn ongeïnteresseerde vragen, 
zoals hoge heren stellen, en tot slot zegt hij telkens weer 
dat hij hem nog niet binnen kan laten. De man, die voor 
zijn reis veel meegenomen heeft, gebruikt alles, al is het 
nog zo waardevol, om de deurwachter om te kopen. Die 
neemt wel alles aan, maar zegt erbij: ‘Ik neem het alleen 
maar aan, opdat je niet denkt dat je iets verzuimd hebt.’ Al 
die jaren kijkt de man bijna aan één stuk door naar de 
deurwachter. Hij vergeet de andere deurwachters en deze 
eerste lijkt hem de enige hindernis bij de toegang tot de 
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wet. Hij vervloekt het ongelukkige toeval, de eerste jaren 
nietsontziend en luid; later, als hij oud wordt, mompelt hij 
alleen nog voor zich uit. Hij wordt kinds en omdat hij bij 
het jarenlange bestuderen van de deurwachter ook de 
vlooien in diens bontkraag heeft ontdekt, roept hij ook de 
vlooien te hulp om de deurwachter op andere gedachten 
te brengen. Uiteindelijk gaat zijn gezichtsvermogen ach-
teruit en hij weet niet of het om hem heen echt donkerder 
wordt of dat zijn ogen hem alleen maar bedriegen. Maar 
hij ziet in het donker nu wel een glans, die uit de deur van 
de wet komt en niet zwakker wordt. Nu leeft hij niet lang 
meer. Voor zijn dood komen in zijn hoofd alle ervaringen 
van de hele tijd bijeen tot een vraag die hij de deurwachter 
tot nu toe nog niet gesteld heeft. Hij wenkt hem, omdat hij 
met zijn verstijvende lichaam niet meer overeind kan ko-
men. De deurwachter moet diep naar hem bukken, want 
het verschil in lengte is erg in het nadeel van de man ver-
anderd. ‘Wat wil je dan nu nog weten?’ vraagt de deur-
wachter, ‘je bent onverzadigbaar.’ ‘Iedereen streeft toch 
naar de wet,’ zegt de man, ‘hoe komt het dan dat er al die 
jaren niemand behalve ik gevraagd heeft om binnengela-
ten te worden?’ De deurwachter ziet dat het bijna afgelo-
pen is met de man en om zijn verdwijnende gehoor nog te 
bereiken, brult hij: ‘Hier kon verder niemand binnengela-
ten worden, want deze ingang was alleen voor jou be-
stemd! Ik ga nu weg en doe hem dicht!’  
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Jakhalzen en Arabieren 
 
We kampeerden in de oase. Mijn metgezellen sliepen. Een 
Arabier, hoog en wit, kwam langs; hij had de kamelen ver-
zorgd en ging naar zijn slaapplaats.  
 Ik liet me achterover in het gras vallen; ik wilde slapen; 
ik kon het niet; het klaaglijke huilen van een jakhals in de 
verte; ik zat weer rechtop. En wat zo ver geweest was, was 
plotseling dichtbij. Een gewemel van jakhalzen om me 
heen; in matgoud glanzende, uitdovende ogen; slanke lij-
ven, als onder een zweep wetmatig en vlug bewogen.  
 Een kwam er van achter, drong onder mijn arm door 
dicht tegen me aan, alsof hij mijn warmte nodig had, ging 
daarna voor me staan en zei, bijna oog in oog met me:  
 ‘Ik ben de oudste jakhals in de wijde omtrek. Ik ben blij 
dat ik u hier nog kan begroeten. Ik had de hoop bijna op-
gegeven, want we wachten al oneindig lang op u; mijn 
moeder wachtte en haar moeder en zo al hun moeders tot 
aan de moeder aller jakhalzen. Gelooft u me maar!’  
 ‘Dat vind ik vreemd,’ zei ik en vergat de stapel hout 
aan te steken die klaar lag om met de rook de jakhalzen op 
een afstand te houden, ‘dat vind ik heel vreemd om te ho-
ren. Heel toevallig kom ik uit het Hoge Noorden en ben 
een korte reis aan het maken. Wat willen jullie eigenlijk, 
jakhalzen?’  
 En alsof ze aangemoedigd waren door deze misschien 
al te vriendelijke woorden, maakten ze de kring rondom 
me kleiner; ze ademden allemaal snel en sissend.  
 ‘We weten,’ begon de oudste, ‘dat u uit het Noorden 
komt, daaruit putten we juist hoop. Daar zit het verstand, 
dat hier onder de Arabieren niet te vinden is. Uit die kille 
hoogmoed, weet u, is geen vonkje verstand te slaan. Ze 
doden dieren om die op te vreten en ze hebben minach-
ting voor aas.’  
 ‘Praat niet zo hard,’ zei ik, ‘er liggen Arabieren in de 
buurt te slapen.’  
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 ‘U bent echt een vreemdeling,’ zei de jakhals, ‘anders 
zou u wel weten dat een jakhals nog nooit in de wereldge-
schiedenis bang is geweest voor een Arabier. Moeten we 
daar bang voor zijn? Is het niet erg genoeg dat we ge-
doemd zijn onder zo’n volk te leven?’  
 ‘Misschien, misschien,’ zei ik, ‘ik wil niet oordelen over 
dingen waar ik niets mee te maken heb; het lijkt een heel 
oude strijd; het zit waarschijnlijk in het bloed en eindigt 
misschien ook wel met bloed.’  
 ‘U bent heel verstandig,’ zei de oude jakhals, en ze 
ademden allemaal nog sneller, met opgejaagde longen, al 
stonden ze ook stil; er stroomde een bittere lucht uit hun 
open muilen, die voorlopig alleen met op elkaar geklemde 
tanden te verdragen was, ‘u bent heel verstandig; wat u 
zegt, komt overeen met onze oude leer. We nemen dus 
hun bloed en de strijd is afgelopen.’  
 ‘O!’ zei ik, wilder dan ik wou, ‘ze zullen zich verdedi-
gen; ze zullen jullie met hun geweren met hopen tegelijk 
neerschieten.’  
 ‘U begrijpt ons verkeerd,’ zei hij, ‘zo zijn mensen en dat 
verdwijnt dus ook in het Hoge Noorden niet. We gaan ze 
immers niet doden. Zoveel water heeft de Nijl niet dat we 
ons schoon kunnen wassen. We rennen voor de aanblik 
van hun levende lijven alleen maar weg, naar zuiverder 
lucht, de woestijn in, die dan ook ons thuis is.’  
 En alle jakhalzen rondom, waar er van verre intussen 
vele bij gekomen waren, lieten hun kop tussen hun voor-
poten hangen en poetsten die met hun poten; het was of 
ze weerzin wilden verbergen die zo verschrikkelijk was 
dat ik liefst met een hoge sprong hun kring uit gevlucht 
was.  
 ‘Wat zijn jullie dan van plan?’ vroeg ik en wilde op-
staan, maar ik kon niet: twee jonge dieren hadden zich 
van achter vastgebeten in mijn jas en hemd; ik moest blij-
ven zitten. ‘Ze houden uw sleep vast,’ legde de oude jak-
hals ernstig uit, ‘als eerbetoon.’ ‘Ze moeten me loslaten!’ 
riep ik, nu eens tegen de oude en dan weer tegen de jonge. 
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‘Dat doen ze wel,’ zei de oude, ‘als u dat wilt. Maar het 
duurt even, want ze hebben uit gewoonte diep toegehapt 
en moeten hun kaken eerst langzaam ontspannen. Luistert 
u intussen maar naar ons verzoek.’ ‘Door jullie gedrag sta 
ik daar niet erg voor open,’ zei ik. ‘Laat u ons niet boeten 
voor onze onhandigheid,’ zei hij, terwijl hij nu voor het 
eerst zijn toevlucht nam tot de klaaglijke toon van zijn na-
tuurlijke stem, ‘wij zijn arme dieren en we hebben alleen 
ons gebit; voor alles wat we willen doen, het goede en het 
slechte, hebben we alleen maar ons gebit.’ ‘Wat wil je 
dan?’ vroeg ik, niet erg gerustgesteld.  
 ‘Heer!’ riep hij, en alle jakhalzen begonnen te huilen; 
heel in de verte leek het wel een melodie. ‘Heer, u moet 
een einde maken aan de strijd die de wereld verdeelt! Zo-
als u bent, hebben onze vaderen degene beschreven die 
dat zal doen. Vrede moeten we krijgen van de Arabieren, 
adembare lucht, een uitzicht aan de horizon rondom dat 
van hen gereinigd is, geen klaaglijke kreten van een hamel 
die geslacht wordt door de Arabier; rustig moet al het ge-
dierte creperen; ongestoord moet het door ons leegge-
dronken worden en tot op het bot gereinigd. Reinheid, 
niets dan reinheid willen we’ – en nu huilden en snikten 
ze allemaal – ‘hoe houdt u het uit in deze wereld, met uw 
edele hart en zoete ingewanden? Smerig is hun wit, sme-
rig is hun zwart, een gruwel is hun baard, overgeven moet 
je bij de aanblik van hun ooghoek, en heffen ze hun arm, 
dan opent zich in hun okselholte de hel. Daarom, o heer, 
daarom, o dierbare heer, knip met behulp van uw almach-
tige handen, met behulp van uw almachtige handen met 
deze schaar hun halzen door!’ En op een ruk van zijn kop 
kwam er een jakhals aan die aan een hoektand een met 
oude roest bedekt naaischaartje droeg.  
 ‘Dus eindelijk de schaar en dan is het afgelopen!’ riep 
de Arabische leider van onze karavaan, die tegen de wind 
in aan was komen sluipen en nu met zijn reusachtige 
zweep zwaaide.  
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 Allemaal renden ze weg, zo snel als ze konden, maar 
bleven toch op een afstand staan, dicht bij elkaar met de 
vele dieren zo dicht en stijf tegen elkaar, dat het eruitzag 
als een smalle schaapskooi, door dwaallichten omwolkt.  
 ‘Nu hebt u, heer, ook dit schouwspel gezien en ge-
hoord,’ zei de Arabier en hij lachte zo vrolijk als de terug-
houdendheid van zijn stam toestond. ‘Je weet dus wat de 
dieren willen?’ vroeg ik. ‘Natuurlijk, heer,’ zei hij, ‘dat is 
toch algemeen bekend? Zolang er Arabieren zijn, zwerft 
deze schaar door de woestijn en zal met ons meezwerven 
tot het einde der tijden. Iedere Europeaan wordt hij aange-
boden voor het grote werk, iedere Europeaan is precies 
degene die volgens hen geroepen is. Onzinnige hoop 
koesteren die dieren; dwazen zijn het, echte dwazen. 
Daarom houden wij van ze; het zijn onze honden, mooier 
dan die van u. Kijk: er is vannacht een kameel gecrepeerd; 
ik heb hem hierheen laten halen.’  
 Er kwamen vier dragers, die het zware kadaver voor 
ons neergooiden. Nauwelijks lag het er of de jakhalzen 
verhieven hun stemmen. Alsof ieder afzonderlijk onweer-
staanbaar aan een touw getrokken werd, zo kwamen ze 
dichterbij, hortend, met hun lijf over de grond slepend. Ze 
waren de Arabieren vergeten, de haat vergeten en de al-
lesoverheersende aanwezigheid van het sterk riekende lijk 
betoverde hen. Een hing er al aan de hals en vond met één 
beet de slagader. Als een kleine, razende pomp, die even 
onvoorwaardelijk als uitzichtloos een oppermachtige 
brand wil blussen, trilde en trok elke spier in zijn lichaam. 
En daar lagen ze al op een grote hoop te werken op het 
lijk.  
 Toen zwaaide de leider zijn scherpe zweep kriskras 
over hen heen. Ze hieven hun kop, half in een roes en half 
bewusteloos; ze zagen de Arabieren voor zich staan, kre-
gen nu de zweep aan hun snuit te voelen, sprongen ach-
teruit en renden een eind naar achteren. Maar het bloed 
van de kameel lag al in een plas te dampen en het lichaam 
was op verschillende plaatsen ver opengereten. Ze kon-
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den er geen weerstand aan bieden, ze waren er weer en 
weer hief de leider zijn zweep; ik pakte hem bij zijn arm.  
 ‘U hebt gelijk, heer,’ zei hij, ‘we laten ze maar, het is 
hun beroep; het is ook tijd om op te breken. U hebt ze ge-
zien. Prachtige dieren, nietwaar? En wat haten ze ons!’  
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Een bezoek in de mijn 
 
Vandaag waren de hoogste ingenieurs bij ons beneden. Er 
is door de directie de een of andere opdracht gegeven om 
nieuwe gangen aan te leggen, en toen kwamen de ingeni-
eurs om de allereerste metingen te doen. Wat zijn die 
mensen jong en tegelijk al zo verschillend! Ze hebben zich 
allemaal vrij ontwikkeld en hun duidelijk eigen karakter is 
al op jonge leeftijd goed te zien.  
 Een van hen, zwart haar, levendig, laat zijn ogen overal 
overheen gaan.  
 Een tweede met een blocnote maakt al lopend aanteke-
ningen, kijkt rond, vergelijkt en noteert.  
 Een derde, met zijn handen in de zakken van zijn jasje, 
zodat alles strakgespannen zit, loopt rechtop en bewaart 
zijn waardigheid; alleen uit het voortdurend bijten op zijn 
lippen blijkt de ongeduldige, niet te onderdrukken jeugd.  
 Een vierde geeft uitleg aan de derde, die daar niet om 
heeft gevraagd; kleiner dan hij en als een verzoeker naast 
hem lopend, lijkt hij met zijn wijsvinger in de lucht een li-
tanie voor hem aan te heffen over alles wat hier te zien is.  
 Een vijfde, misschien de hoogste in rang, duldt geen be-
geleiding, loopt nu eens voorop en dan weer achteraan en 
het gezelschap richt zijn tempo naar dat van hem; hij is 
bleek en zwak, de verantwoordelijkheid heeft hem holle 
ogen bezorgd en vaak legt hij bij het nadenken zijn hand 
op zijn voorhoofd.  
 De zesde en zevende lopen een beetje gebogen, met de 
hoofden bij elkaar, arm in arm en in een vertrouwelijk ge-
sprek; als dit niet duidelijk onze kolenmijn was en onze 
werkplek in de diepste gang, dan zou je kunnen denken 
dat die knokige, baardeloze heren met hun kokkerds jon-
ge geestelijken waren. De een lacht meestal ingehouden 
met een katachtig spinnen, de ander, die ook glimlacht, 
voert het woord en geeft met zijn vrije hand de een of an-
dere maat aan. Wat moeten die twee heren zeker zijn van 
hun positie, welke verdiensten moeten ze ondanks hun 
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jonge leeftijd al voor onze mijn verworven hebben dat ze 
zich hier, bij zo’n belangrijke inspectie, onder de ogen van 
hun baas zo onverstoorbaar bezig mogen houden met hun 
eigen zaken of tenminste met dingen die niets met hun 
huidige taak te maken hebben. Of zou het kunnen zijn dat 
ze ondanks al dat lachen en die onoplettendheid heel goed 
zien wat er nodig is? Je durft over zulke heren nauwelijks 
een bepaald oordeel te geven.  
 Aan de andere kant staat toch weer buiten kijf dat bij-
voorbeeld de achtste er onvergelijkelijk meer dan die twee 
en zelfs dan alle andere heren met zijn aandacht bij is. Hij 
moet alles aanraken en aantikken met een hamertje, dat hij 
telkens weer uit zijn zak haalt en daar telkens weer terug-
stopt. Soms knielt hij ondanks zijn elegante kleren in het 
vuil en tikt op de grond en daarna weer onder het lopen 
op de wanden of het dak boven zijn hoofd. Eén keer ging 
hij languit liggen en bleef daar onbeweeglijk in die hou-
ding; wij dachten al dat er een ongeluk gebeurd was, maar 
toen sprong hij met een kort ineenkrimpen van zijn slanke 
lichaam op. Hij had dus alleen weer iets onderzocht. Wij 
denken onze mijn en de stenen te kennen, maar wat die 
ingenieur hier op die manier steeds onderzoekt, dat begrij-
pen we niet.  
 Een negende duwt een soort kinderwagen voor zich uit 
waarin de meetapparaten liggen. Uiterst kostbare appara-
ten, diep in heel zachte watten gelegd. Die wagen zou zijn 
assistent eigenlijk moeten duwen, maar dat laten ze hem 
niet doen; er moet een ingenieur aan te pas komen en die 
doet het graag, zoals we zien. Hij is waarschijnlijk de jong-
ste; misschien begrijpt hij nog niet alle apparaten, maar 
zijn blik rust er voortdurend op en soms loopt hij daar-
door gevaar met de wagen tegen een wand te botsen.  
 Maar er is een andere ingenieur, die naast de wagen 
loopt en dat voorkomt. Die begrijpt de apparaten blijkbaar 
door en door en lijkt de eigenlijke beheerder te zijn. Van 
tijd tot tijd haalt hij, zonder de wagen te laten stoppen, een 
onderdeel uit de apparaten, kijkt erdoorheen, schroeft los 
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of vast, schudt en tikt ertegen, houdt tegen zijn oor om te 
luisteren en legt ten slotte, terwijl de man achter de wagen 
meestal stilstaat, het kleine, uit de verte nauwelijks zicht-
bare ding heel voorzichtig weer in de wagen. Een beetje 
heerszuchtig is die ingenieur, maar wel alleen vanwege de 
apparaten. Tien passen voor de wagen moeten wij al, op 
een woordeloos handgebaar, opzijgaan, zelfs als daar geen 
plaats voor is.  
 Achter die twee heren loopt de assistent, die niets te 
doen heeft. De heren hebben, wat gezien hun grote kennis 
vanzelfsprekend is, allang alle hoogmoed afgelegd, maar 
de assistent lijkt die juist bijeengeraapt te hebben. Met één 
hand op zijn rug en de andere strijkend over zijn vergulde 
knopen of het fijne laken van zijn livrei knikt hij vaak naar 
links en rechts, alsof wij gegroet hebben en hij reageert, of 
alsof hij aanneemt dat wij gegroet hebben, maar dat van-
uit de hoogte niet kan controleren. Natuurlijk groeten we 
hem niet, maar toch zou je bij zijn aanblik haast denken 
dat het geweldig is om klerk te zijn bij de directie van de 
mijn. Achter zijn rug lachen we trouwens, maar omdat 
zelfs een donderslag voor hem geen reden zou zijn zich 
om te draaien, blijft hij toch iets onbegrijpelijks in onze 
achting.  
 Vandaag wordt er weinig meer gewerkt: de onderbre-
king heeft te lang geduurd en zo’n bezoek ontneemt ons 
alle gedachten aan werk. Het is al te aanlokkelijk om de 
heren na te kijken in het donker van de proefgang waarin 
ze allemaal verdwenen zijn. Ook is onze ploegendienst 
straks afgelopen en we zullen de terugkomst van de heren 
niet meer zien.  
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Het volgende dorp 
 
Mijn grootvader zei altijd: ‘Het leven is verbazend kort. In 
mijn herinnering is het nu zo geconcentreerd, dat ik bij-
voorbeeld nauwelijks begrijp hoe een jonge man kan be-
sluiten te paard naar het volgende dorp te rijden, zonder 
bang te zijn dat – helemaal afgezien van ongelukkig toeval 
– de tijd van het gewone, gelukkig verlopende leven voor 
zo’n rit in de verste verte niet toereikend is.’  
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Een keizerlijke boodschap 
 
De keizer – zeggen ze – heeft jou, de enkeling, de armza-
lige onderdaan, de nietig voor de keizerlijk zon in de ver-
ste verte gevluchte schim, juist jou heeft de keizer vanaf 
zijn sterfbed een boodschap gestuurd. De boodschapper 
heeft hij bij zijn bed laten knielen om hem de boodschap 
in zijn oor te fluisteren; zoveel was hem eraan gelegen, dat 
hij die nog in zijn eigen oor herhalen liet. Met een hoofd-
knik bevestigde hij de juistheid van het gezegde. En voor 
alle toeschouwers bij zijn dood – alle in de weg staande 
wanden waren neergehaald en op de hoog en breed uit-
waaierende trappen stonden in een kring de groten van 
het rijk – voor al diegenen liet hij de boodschapper ver-
trekken. De boodschapper begaf zich direct op weg, een 
sterke, een onvermoeibare man, met nu eens zijn ene en 
dan weer zijn andere arm naar voren baant hij zich een 
weg door de menigte; ontmoet hij tegenstand, dan wijst 
hij op zijn borst, waar het zonneteken te zien is; hij komt 
ook gemakkelijker vooruit dan ieder ander. Maar de me-
nigte is zo groot, aan hun woningen komt geen einde. Als 
het vrije veld open zou liggen, wat zou hij dan vliegen en 
hoe gauw hoorde je dan het heerlijke slaan van zijn vuis-
ten op je deur. Maar wat mat hij zich in plaats daarvan af; 
nog steeds dringt hij door de vertrekken van het binnenste 
paleis; nooit komt hij daardoorheen, en zou dat lukken, 
dan was er niets gewonnen; hij moest zich de trappen af 
worstelen, en zou dat lukken, dan was er niets gewonnen; 
de binnenplaatsen moesten overgestoken worden, en na 
de binnenplaatsen het tweede, omringende paleis, en op-
nieuw trappen en binnenplaatsen, en weer een paleis, en 
zo duizenden jaren door, en zou hij eindelijk de verste 
deur uit rennen – maar nooit, nooit kan dat gebeuren – 
dan ligt de residentiestad pas voor hem, het midden van 
de wereld, boordevol bezinksel. Niemand komt hierdoor-
heen, al helemaal niet met de boodschap van een dode. – 
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Maar jij zit aan je raam en droomt ervan, wanneer de 
avond komt.  
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De bezorgdheid van de huisvader 
 
Sommigen zeggen dat het woord Odradek uit het Slavisch 
komt en op grond daarvan proberen ze het ontstaan van 
het woord aan te tonen. Anderen denken daarentegen dat 
het uit het Duits komt en door het Slavisch alleen maar be-
invloed is. Maar de onzekerheid van beide verklaringen 
leidt waarschijnlijk terecht tot de conclusie dat geen van 
beide juist is, omdat er ook met geen enkele een betekenis 
van het woord te vinden is.  
 Natuurlijk zou niemand zich met dergelijk onderzoek 
bezighouden, als er niet echt een wezen bestond dat Odra-
dek heet. Het ziet er op het eerste gezicht uit als een plat, 
stervormig garenklosje en het lijkt inderdaad ook met ga-
ren bespannen; dan zouden dat overigens alleen maar af-
gescheurde, oude, aan elkaar geknoopte, maar ook in el-
kaar verwarde eindjes garen van de meest uiteenlopende 
soorten en kleuren kunnen zijn. Het is echter niet alleen 
een klosje, maar uit het midden van de ster steekt een 
klein dwarsstaafje en aan dat staafje zit er dan in een rech-
te hoek nog een. Met behulp van aan de ene kant dat laat-
ste staafje en aan de andere kant een van de punten van de 
ster kan het geheel als op twee benen rechtop staan.  
 Je zou haast denken dat dit ding vroeger de een of an-
dere doelmatige vorm heeft gehad en dat het nu alleen 
maar kapot is. Maar dat lijkt niet het geval; niets wijst daar 
tenminste op, nergens zijn verbindingen of breuken te 
zien die op iets dergelijks wijzen; het geheel lijkt welis-
waar zinloos, maar op zijn manier af. Meer is er trouwens 
niet over te zeggen, want Odradek is buitengewoon be-
weeglijk en niet te vangen.  
 Hij zit afwisselend op zolder, in het trappenhuis, op de 
gangen en in de hal. Soms zie je hem maanden niet; dan is 
hij waarschijnlijk naar andere huizen verhuisd, maar dan 
komt hij beslist weer naar ons huis terug. Soms, wanneer 
je de deur uitgaat en hij juist beneden tegen de trapleu-
ning leunt, heb je zin om hem aan te spreken. Natuurlijk 
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stel je geen moeilijke vragen, maar je behandelt hem – al-
leen al door zijn nietigheid heb je die neiging – als een 
kind. ‘Hoe heet je dan?’ vraag je. ‘Odradek,’ zegt hij. ‘En 
waar woon je?’ ‘Geen vaste woon- of verblijfplaats,’ zegt 
hij lachend, maar het is een lachen dat je alleen zonder 
longen kunt produceren. Het klinkt ongeveer als het ritse-
len van afgevallen bladeren. Daarmee is het gesprek 
meestal afgelopen. Overigens krijg je zelfs die antwoorden 
niet altijd; vaak zwijgt hij lange tijd, net als het hout, waar-
van hij gemaakt lijkt te zijn.  
 Vergeefs vraag ik me af wat er met hem zal gebeuren. 
Kan hij eigenlijk dood? Alles wat doodgaat, heeft eerst iets 
gehad als een doel, een activiteit en daardoor is het uitge-
put; dat is bij Odradek niet het geval. Zou hij dan ooit nog 
voor de voeten van mijn kinderen en kleinkinderen de 
trap af rollen met zijn draden achter zich aan? Niemand 
heeft blijkbaar last van hem, maar het idee dat hij mij ook 
nog zou kunnen overleven, vind ik bijna pijnlijk.  
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Elf zoons 
 
Ik heb elf zoons.  
 De eerste is uiterlijk heel onooglijk, maar ernstig en ver-
standig; toch sla ik hem niet zo hoog aan, al houd ik net 
zoveel van hem als van alle anderen. Zijn denken lijkt me 
te simpel. Hij kijkt niet links, niet rechts en niet in de verte; 
in zijn gedachtewereldje loopt hij telkens rondjes of draait 
eerder rond.  
 De tweede is knap, slank en goedgebouwd; het is een 
genot om hem in schermhouding te zien. Ook hij is ver-
standig, maar bovendien wereldwijs; hij heeft veel gezien 
en daardoor lijkt zelfs de natuur in de omgeving vertrou-
welijker met hem te spreken dan met degenen die thuisge-
bleven zijn. Toch is dat voordeel zeker niet alleen en niet 
eens in hoofdzaak aan het reizen te danken; het hoort eer-
der tot het unieke van dit kind, dat bijvoorbeeld door ie-
dereen erkend wordt die zijn salto in het water met al  die 
koprollen, die toch uiterst beheerst is, na wil doen. Tot het 
einde van de springplank zijn de moed en de zin toerei-
kend, maar in plaats van te springen gaat de imitator plot-
seling zitten en steekt verontschuldigend zijn armen op. – 
En ondanks alles (ik zou toch eigenlijk dolblij moeten zijn 
met zo’n kind) is mijn relatie met hem niet onbekommerd. 
Zijn linkeroog is een beetje kleiner dan het rechter en 
knippert veel; zeker, het is maar een klein gebrek, dat zijn 
gezicht nog vermeteler maakt dan het anders was ge-
weest, en niemand zal tegenover de ongenaakbare geslo-
tenheid van zijn karakter iets over dat knipperende oogje 
durven zeggen. Ik doe het, als vader. Het is natuurlijk niet 
dat lichamelijke gebrek dat me pijn doet, maar een daar 
op de een of andere manier mee samenhangende, kleine 
onregelmatigheid van zijn geest, een soort gif dat door 
zijn bloed zwerft, een soort onvermogen om de inrichting 
van zijn leven, die ik alleen zie, af te ronden. Aan de ande-
re kant is hij daardoor juist weer een echte zoon van me, 
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want dat gebrek van hem is tegelijkertijd het gebrek van 
onze hele familie en bij deze zoon maar al te duidelijk.  
 De derde zoon is ook knap, maar het is niet de schoon-
heid die me bevalt. Het is de schoonheid van een zanger: 
de gewelfde mond, de dromerige ogen, het hoofd dat een 
draperie achter zich nodig heeft om effect te hebben, de 
zich mateloos welvende borst, de makkelijk geheven en 
veel te makkelijk dalende handen, de benen die zich aan-
stellen, omdat ze niet kunnen dragen. En bovendien: de 
klank van zijn stem is niet vol, heel even misleidend, laat 
de kenner de oren spitsen, maar komt even later op adem. 
– Ook al is het in het algemeen aanlokkelijk om met deze 
zoon te pronken, ik kom toch liever niet met hem voor de 
dag; hijzelf dringt zich niet op, niet omdat hij zijn gebre-
ken kent, maar uit naïviteit. Ook voelt hij zich niet thuis in 
onze tijd, alsof hij wel tot mijn familie hoort, maar boven-
dien nog tot een andere, die hij voor altijd verloren heeft, 
is hij vaak neerslachtig en niets kan hem opvrolijken.  
 Mijn vierde zoon is misschien van allemaal het prettig-
ste in de omgang. Als een echt kind van zijn tijd is hij voor 
iedereen begrijpelijk, hij is toegankelijk en iedereen pro-
beert hem toe te knikken. Door die algemene erkenning 
krijgt zijn karakter misschien iets lichts, zijn bewegen iets 
vrijs en zijn oordeel iets onbekommerds. Veel van zijn uit-
spraken zou je vaak willen herhalen, maar niet allemaal, 
want over het geheel lijdt hij toch weer onder een al te 
grote nonchalance. Hij is als iemand die een bewonderens-
waardige sprong maakt, als een zwaluw de lucht klieft, 
maar dan toch troosteloos eindigt in het dode stof, als iets 
nietigs. Zulke gedachten vergallen voor mij de aanblik 
van dat kind.  
 De vijfde zoon is lief en goed; hij zag er aanvankelijk 
niet veelbelovend uit; hij was zo onbeduidend dat je je in 
zijn aanwezigheid letterlijk eenzaam voelde, maar heeft 
het toch nog tot enig aanzien gebracht. Vraag je me hoe 
dat gebeurd is, dan zou ik nauwelijks een antwoord we-
ten. Naïviteit dringt misschien toch nog het makkelijkste 
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door het woeden van de elementen in deze wereld, en na-
ief is hij. Misschien al te naïef. Vriendelijk tegen iedereen. 
Misschien al te vriendelijk. Ik moet toegeven: ik vind het 
niet prettig, wanneer ze tegen mij iets goeds over hem 
zeggen. Je maakt het jezelf toch iets te makkelijk door zo’n 
duidelijk prijzenswaardig iemand als mijn zoon te prijzen.  
 Mijn zesde zoon lijkt, op het eerste gezicht tenminste, 
de diepzinnigste van allemaal. Een zwartkijker en toch 
een kletsmajoor. Daarom is hij niet makkelijk te benade-
ren. Is hij de minste, dan zakt hij weg in treurnis, waar hij 
niet meer uit komt; is hij dominant, dan probeert hij dat te 
blijven door geklets. Toch moet ik toegeven dat hij een ze-
kere onzelfzuchtigheid bezit; op klaarlichte dag slaat hij 
zich er vaak doorheen als in een droom. Zonder ziek te 
zijn – hij heeft juist een heel goede gezondheid – wankelt 
hij vaak, vooral in de schemering, maar heeft geen hulp 
nodig en valt niet. Misschien ligt dat aan zijn lichamelijke 
ontwikkeling: hij is veel te groot voor zijn leeftijd. Daar-
door is hij over het geheel genomen niet knap, ondanks 
opvallend mooie details, zoals zijn handen en voeten. Niet 
mooi is overigens ook zijn voorhoofd, zowel in zijn huid 
als in de botten op de een of andere manier verschrom-
peld.  
 De zevende zoon hoort misschien meer bij me dan alle 
anderen. De wereld weet hem niet te waarderen; zijn 
grappen worden niet begrepen. Ik overschat hem niet, ik 
weet dat hij onbeduidend genoeg is; als de wereld geen 
ander gebrek had dan dat ze hem niet wist te waarderen, 
dan was ze nog altijd onberispelijk. Maar binnen de fami-
lie zou ik deze zoon niet willen missen. Hij zorgt zowel 
voor onrust als voor respect voor de traditie, en beide 
voegt hij, tenminste voor mijn gevoel, samen tot een onbe-
twistbaar geheel. Met dit geheel weet hij zelf overigens 
niet goed raad; het rad van de toekomst zal hij niet aan het 
draaien brengen, maar dat talent van hem is zo opmonte-
rend en zo hoopgevend; ik wou dat hij kinderen had en 
kindskinderen. Jammer genoeg lijkt die wens niet in ver-
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vulling te willen gaan. In een voor mij weliswaar begrijpe-
lijke, maar ook ongewenste zelfvoldaanheid, die overigens 
een scherpe tegenstelling vormt met het oordeel van zijn 
omgeving, zwerft hij in zijn eentje rond, bemoeit zich niet 
met meisjes en zal toch nooit zijn goede humeur verliezen.  
 Mijn achtste zoon is mijn zorgenkind en ik weet eigen-
lijk niet hoe dat komt. Hij kijkt me vreemd aan en toch heb 
ik als vader een nauwe band met hem. De tijd heeft veel 
wonden geheeld, maar vroeger begon ik soms al te beven, 
wanneer ik aan hem dacht. Hij gaat zijn eigen gang, heeft 
alle banden met mij verbroken en en zal met zijn harde 
kop en zijn kleine, atletische lichaam – alleen zijn benen 
waren in zijn kindertijd heel zwak, maar dat zal intussen 
wel verbeterd zijn – overal waar hij wil doorheenkomen. 
Vaak had ik zin om hem terug te roepen en hem te vragen 
hoe het eigenlijk zit, waarom hij zich zo afsluit voor zijn 
vader en wat hij eigenlijk van plan is, maar nu is hij zo ver 
en er is al zoveel tijd verstreken dat hij nu mag blijven zo-
als hij is. Ik hoor dat hij als enige van mijn zoons een volle 
baard draagt; mooi is dat bij zo’n kleine man natuurlijk 
niet.  
 Mijn negende zoon is heel elegant en heeft de voor 
vrouwen bestemde vleiende blik. Zo vleiend, dat hij mij 
soms nog verleiden kan, terwijl ik weet dat gewoon een 
natte spons volstaat om al die bovenaardse glans weg te 
vegen. Maar het bijzondere aan deze jongen is dat hij hele-
maal niet uit is op verleiden; voor hem zou het genoeg zijn 
om zijn leven lang op de canapé te liggen om alleen maar 
naar het plafond te staren of nog veel liever: dat achter 
zijn oogleden te laten rusten. Verkeert hij in die favoriete 
situatie, dan praat hij graag en niet slecht, beknopt en aan-
schouwelijk, alleen wel heel beperkt; gaat hij verder, wat 
gezien de beperktheid niet te vermijden is, dan wordt zijn 
gepraat heel leeg. Je zou hem afwimpelen, als je hoop had 
dat die met slaap gevulde blik het zou merken.  
 Mijn tiende zoon gaat door voor een oneerlijk mens. Ik 
wil dat gebrek niet helemaal ontkennen en niet helemaal 



 35 

bevestigen. Zeker is dat iemand die hem aan ziet komen 
met die ouwelijke plechtigheid, in die altijd nauwsluiten-
de jas, met die oude, maar overdreven zorgvuldig opge-
poetste zwarte hoed, met dat onbewogen gezicht, die wat 
geprononceerde kin, die zware oogleden en de twee vin-
gers die hij vaak voor zijn mond houdt – wie hem zo ziet, 
denkt: dat is een grenzenloze huichelaar. Maar nu moet je 
hem horen praten! Verstandig, bedachtzaam, kort aange-
bonden, met boosaardige levendigheid vragen doorkrui-
send, in verbazingwekkende, vanzelfsprekende en blije 
overeenstemming met de hele wereld, een overeenstem-
ming die noodzakelijkerwijs de nek recht en het hoofd 
hoog houdt. Velen die zichzelf heel intelligent vinden en 
zijn uiterlijk om die reden afstotelijk, heeft hij met zijn 
woorden weten in te palmen. Maar nu zijn er ook mensen 
wie zijn uiterlijk onverschillig laat, maar die zijn praten 
huichelachtig vinden. Ik als vader wil hier niet uitmaken 
wie er gelijk heeft, maar ik moet wel toegeven dat de laat-
ste beoordelaars in elk geval meer opvallen dan de eer-
sten.  
 Mijn elfde zoon is tenger en waarschijnlijk mijn zwak-
ste zoon, maar je verkijkt je op zijn zwakheid: hij kan soms 
krachtig zijn en zelfbewust, maar toch is zelfs dan zijn 
zwakheid op de een of andere manier bepalend. Het is al-
leen geen beschamende zwakte, maar iets wat alleen op 
deze aarde zwakheid lijkt. Is bijvoorbeeld klaarstaan om 
te vliegen zwakheid, omdat het wankelen en onbestemd-
heid en fladderen inhoudt? Iets dergelijks vertoont mijn 
zoon. Een vader is natuurlijk niet blij met zulke eigen-
schappen: die lopen blijkbaar uit op vernietiging van de 
familie. Soms kijkt hij me aan alsof hij wil zeggen: ik neem 
je mee, vader. Dan denk ik: jij bent de laatste aan wie ik 
me zou toevertrouwen. En zijn blik lijkt weer te zeggen: 
dan ben ik tenminste nog de laatste.  
 Dat zijn de elf zoons.  
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Een broedermoord 
 
Het is bewezen dat de moord gebeurde op de volgende 
manier:  
 Schmar, de moordenaar, ging tegen negen uur ’s 
avonds in de maanlichte nacht op de straathoek staan 
waar Wese, het slachtoffer, uit de straat met zijn kantoor 
de straat in moest slaan waar hij woonde.  
 Koude nachtlucht, die iedereen deed huiveren. Toch 
had Schmar maar een dunne, blauwe jurk aangetrokken; 
het rokje was bovendien opengeknoopt. Hij voelde geen 
kou; ook was hij voortdurend in beweging. Zijn moord-
wapen, half bajonet en half keukenmes, hield hij open en 
bloot steeds stevig vast. Bekeek het mes tegen het maan-
licht; de snede flikkerde, niet genoeg voor Schmar; hij 
maakte een haal over de de bakstenen van het plaveisel, 
dat de vonken eraf sloegen; had er misschien spijt van, en 
om de schade te herstellen streek hij het als de strijkstok 
van een viool over de zool van zijn laars, terwijl hij op één 
been, voorovergebogen, tegelijkertijd naar de klank van 
het mes op zijn laars en naar de noodlottige zijstraat luis-
terde.  
 Waarom werd dat allemaal getolereerd door rentenier 
Pallas, die in de buurt alles bekeek vanuit zijn raam op de 
tweede verdieping? Doorgrond de menselijke natuur! Met 
opgezette kraag en zijn kamerjas om zijn dikke lijf gesla-
gen keek hij hoofdschuddend naar beneden.  
 En vijf huizen verderop, schuin tegenover hem, stond 
mevrouw Wese met het vossenbont over haar nachthemd 
uit te kijken naar haar man, die vandaag ongewoon lang 
wegbleef.  
 Eindelijk klinkt de deurbel van Weses kantoor, te luid 
voor een deurbel, over de stad naar de hemel op en Wese, 
de ijverige nachtwerker, stapt daar, in deze straat nog on-
zichtbaar en alleen aangekondigd door het belsignaal, het 
gebouw uit; meteen telt het plaveisel zijn rustige passen.  
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 Pallas buigt zich ver voorover; hij mag niets missen. 
Mevrouw Wese doet, gerustgesteld door de bel, kletterend 
het raam dicht. Maar Schmar knielt neer; omdat hij op het 
ogenblik geen andere onbedekte lichaamsdelen heeft, 
drukt hij alleen zijn gezicht en handen op de stenen; ter-
wijl iedereen het koud heeft, gloeit Schmar.  
 Precies op de grens tussen de twee straten blijft Wese 
staan; alleen met zijn stok leunt hij in de straat aan de 
overkant. Een gril. De nachthemel lokte hem, het donker-
blauw en het goud. Onwetend kijkt hij ernaar, onwetend 
strijkt hij zijn haar onder zijn gelichte hoed; niets komt 
daar bijeen om hem de naaste toekomst aan te kondigen; 
alles blijft op zijn onzinnige, ondoorgrondelijke plaats. Op 
zichzelf beschouwd heel verstandig dat Wese verderloopt, 
maar hij loopt in het mes van Schmar.  
 ‘Wese!’ schreeuw Schmar, die op zijn tenen staat met 
zijn arm uitgestrekt en het mes naar beneden wijzend, 
‘Wese! Julia wacht tevergeefs!’ En rechts in zijn hals en 
links in zijn hals en de derde keer diep in zijn buik steekt 
Schmar. Waterratten die opengesneden worden maken 
net zo’n geluid als Wese.  
 ‘Klaar,’ zegt Schmar en gooit het mes, de overbodige, 
bloedige ballast, tegen de dichtstbijzijnde gevel. ‘Zaligheid 
van de moord! Opluchting, bevleugeling door het vloeien 
van andermans bloed! Wese, oude nachtschaduw, vriend, 
kroegmakker, je sijpelt weg in de donkere bodem. 
Waarom ben je niet gewoon een blaas vol bloed, dat ik op 
je kon gaan zitten, zodat je helemaal verdween. Niet alles 
gaat in vervulling, niet alle dromen zijn uitgekomen, je 
zware resten liggen hier, al ontoegankelijk voor elke pas. 
Wat wil je met de stilzwijgende vraag die je daarmee 
stelt?’  
 Pallas, die al het gif door elkaar naar binnen werkt in 
zijn lijf, staat in zijn openspringende dubbele voordeur. 
‘Schmar! Schmar! Alles gezien, niets over het hoofd ge-
zien!’ Pallas en Schmar bekijken elkaar. Pallas is tevreden, 
Schmar kan niet ophouden.  
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 Mevrouw Wese komt aanrennen met een volksmenigte 
aan beide kanten. De bontjas gaat open, ze stort zich op 
Wese, het lichaam in het nachthemd behoort hem toe en 
de zich als het gras over het echtpaar sluitende bontjas be-
hoort de menigte toe.  
 Schmar, die met moeite zijn laatste misselijkheid verbijt 
en met zijn mond tegen de schouder van de politieagent 
gedrukt die hem lichtvoetig wegbrengt.  
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Een droom 
 
Josef K. droomde:  
 het was een mooie dag en K. wilde gaan wandelen. 
Maar nauwelijks had hij twee passen gedaan of hij was al 
op het kerkhof. Er waren daar heel gekunstelde paden 
met onpraktische bochten, maar hij gleed over zo’n pad 
als op snelstromend water in een onwankelbaar zwevende 
houding. Al van verre kreeg hij een vers opgeworpen 
grafheuvel in het oog, waarbij hij wilde stoppen. Die graf-
heuvel oefende bijna aantrekkingskracht op hem uit en hij 
vond dat hij er niet snel genoeg kon zijn. Maar soms zag 
hij de grafheuvel nauwelijks, die werd aan het oog ont-
trokken door vaandels waarvan de doeken kronkelden en 
met grote kracht tegen elkaar sloegen; je zag de vaandel-
dragers niet, maar het leek daar een vrolijke boel.  
 Terwijl hij zijn blik nog in de verte gericht had, zag hij 
plotseling dezelfde grafheuvel naast zich langs het pad, 
zelfs bijna achter zich. Hij sprong gauw in het gras. Door-
dat het pad onder zijn wegspringende voet voortjoeg, 
wankelde hij en viel recht voor de grafheuvel op zijn knie-
ën. Twee mannen stonden achter het graf en hielden tus-
sen elkaar een grafsteen op; nauwelijks was K. verschenen 
of ze duwden de steen in de grond en hij stond muurvast. 
Meteen kwam uit de bosjes een derde man tevoorschijn, 
van wie K. direct zag dat hij een kunstenaar was. Hij 
droeg alleen een broek en een slechtdichtgeknoopt hemd; 
op zijn hoofd had hij een zijden muts en in zijn hand hield 
hij een gewoon potlood, waarmee hij al bij zijn nadering 
figuren in de lucht tekende.  
 Met dat potlood ging hij nu boven op de steen zitten; 
de steen was heel hoog en hij hoefde zich helemaal niet te 
bukken, maar moest wel vooroverbuigen, want de graf-
heuvel, waar hij niet op wilde stappen, scheidde hem van 
de steen. Hij stond dus op zijn tenen en steunde met zijn 
linkerhand op het oppervlak van de steen. Door een bij-
zonder handige beweging slaagde hij erin met zijn gewo-
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ne potlood gouden letters te schrijven; hij schreef: Hier rust 
– Elke letter leek zuiver en mooi, diepgegroefd en van 
puur goud. Toen hij die twee woorden had geschreven, 
keek hij naar K. achterom; K., die heel nieuwsgierig was 
naar de rest van de inscriptie, lette nauwelijks op de man, 
maar keek alleen naar de steen. De man wilde inderdaad 
weer verderschrijven, maar dat kon niet, er zat iets in de 
weg, hij liet zijn potlood zakken en draaide zich weer om 
naar K.. Nu keek K. ook de kunstenaar aan en zag dat die 
in grote verlegenheid was, maar niet kon zeggen waarom. 
Al zijn vroegere levendigheid was verdwenen. Ook K. 
raakte daardoor in verlegenheid; ze wisselden hulpeloze 
blikken; er was een lelijk misverstand, dat niemand uit de 
weg kon ruimen. Tot overmaat van ramp begon er nu ook 
nog een klokje van de grafkapel te luiden, maar de kunste-
naar zwaaide met zijn geheven hand en het hield op. Na 
een tijdje begon het weer, deze keer heel zacht en hield 
zonder een teken meteen weer op; het was alsof het alleen 
wilde horen hoe het klonk. K. was ontroostbaar over de si-
tuatie van de kunstenaar, hij begon te huilen en snikte 
lang in zijn handen voor zijn gezicht. De kunstenaar 
wachtte tot K. gekalmeerd was en besloot, omdat hij geen 
andere uitweg zag, toch maar verder te schrijven. Het eer-
ste lijntje dat hij zette, was voor K. een verlossing, maar de 
kunstenaar deed het blijkbaar met de grootste tegenzin; 
het schrift was ook niet meer zo mooi en het leek vooral 
aan goud te ontbreken, bleek en onvast zag de lijn eruit en 
heel groot werd de letter. Het was een J; hij was al bijna 
klaar, toen de kunstenaar zo woedend met een voet in de 
grafheuvel trapte, dat de aarde rondom opspatte. Einde-
lijk begreep K. hem; er was geen tijd meer om excuses aan 
te bieden, met al zijn vingers groef hij in de aarde, die bij-
na geen weerstand bood; alles leek voorbereid, alleen voor 
de schijn was er een dunne laag aarde opgeworpen; vlak 
daarachter lag een groot gat met steile wanden, waarin K., 
door een zachte stroming op zijn rug gedraaid, wegzonk. 
Maar terwijl hij beneden nog met zijn hoofd in zijn nek ge-



 41 

heven al door de ondoordringbare diepte opgenomen 
werd, joeg boven zijn naam met machtige halen over de 
steen.  
 Verrukt door die aanblik werd hij wakker.  
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Een verslag voor een academie 
 
Hooggeachte heren van de academie,  
 
U bewijst mij de eer mij uit te nodigen om de academie 
verslag uit te brengen over mijn vroegere leven als aap.  
 In die zin kan ik helaas niet aan uw verzoek voldoen. 
Bijna vijf jaar scheidt mij van mijn leven als aap, misschien 
kort voor de kalender, maar oneindig lang om doorheen te 
galopperen, zoals ik gedaan heb, gedeeltelijk begeleid 
door voortreffelijke mensen, adviezen, applaus en orkest-
muziek, maar eigenlijk alleen, want al mijn begeleiders 
bleven, om bij de beeldspraak te blijven, ver van de barriè-
res. Deze prestatie was onmogelijk geweest, als ik eigen-
zinnig had willen vasthouden aan mijn afkomst en aan de 
herinneringen van mijn jeugd. Juist afzien van alle eigen-
zinnigheid was het eerste gebod dat ik mezelf had opge-
legd; als vrije aap boog ik mijn nek onder dat juk. Maar 
daardoor werden de herinneringen steeds ontoegankelij-
ker. Terwijl mijn terugkeer, als de mensen die gewild had-
den, eerst openstond door de hele poort die de hemel bo-
ven de aarde vormt, werd die poort door mijn opge-
zweepte ontwikkeling tegelijkertijd steeds lager en nau-
wer; in de mensenwereld voelde ik me prettiger en meer 
op mijn plaats; de storm die me uit mijn verleden achter-
nawoei, ging liggen; tegenwoordig is hij nog maar een 
zuchtje dat mijn hielen koelt, en het gat in de verte waar-
door hij komt en waardoor ik ooit gekomen ben, is zo 
klein geworden dat ik, als ik al de kracht en de wil had om 
daarnaar terug te lopen, het vel van mijn lijf zou moeten 
schaven om erdoor te komen. Eerlijk gezegd: hoe graag ik 
ook beelden gebruik voor deze dingen, eerlijk gezegd: uw 
aap-zijn, mijne heren, voorzover u iets dergelijks achter de 
rug hebt, kan niet verder van u afstaan dan het mijne van 
mij. Maar een kieteling aan zijn hielen voelt iedereen die 
hier op aarde rondloopt, zowel de kleine chimpansee als 
de grote Achilles.  
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 Maar in heel beperkte mate kan ik misschien toch aan 
uw verzoek voeldoen en ik doe dat zelfs met veel plezier. 
Het eerste wat ik leerde, was de handdruk; een handdruk 
getuigt van openheid; moge nu op het hoogtepunt van 
mijn carrière bij die eerste handdruk ook het vrije woord 
komen. Het zal de academie niets nieuws brengen en ver 
ten achter blijven bij wat van me gevraagd is en wat ik 
met de beste wil van de wereld niet kan zeggen – maar het 
zal in elk geval de lijn laten zien waarlangs een gewezen 
aap is doorgedrongen in de mensenwereld en zich daar 
gehandhaafd heeft. Toch zou ik zelfs het weinige wat 
volgt beslist niet zeggen, als ik niet volkomen zeker van 
mijn zaak was en mijn positie aan alle grote variététhea-
ters van de beschaafde wereld niet onwrikbaar was.  
 Ik ben afkomstig van de Goudkust. Hoe ik gevangen 
ben, weet ik alleen uit verslagen van anderen. Een jachtex-
peditie van de firma Hagenbeck – met de leider heb ik 
sindsdien al heel wat goede flessen rode wijn geleegd – 
lag in de bossen aan de oever, toen ik ’s avonds midden in 
een roedel naar de drinkplaats liep. Ze schoten; ik was de 
enige die getroffen werd: ik kreeg twee kogels.  
 Een in mijn wang en die was licht, maar liet een groot, 
kaal en rood litteken achter, dat me de weerzinwekkende, 
volkomen misplaatste en letterlijk door een aap bedachte 
naam “Rooie Piet” heeft bezorgd, alsof ik me van de on-
langs gecrepeerde, hier en daar bekende, gedresseerde 
aap Piet alleen maar onderscheid door een rode vlek op 
mijn wang. Maar dit terzijde.  
 Het tweede schot trof me onder mijn heup. Het was 
ernstig en de oorzaak dat ik nog steeds een beetje mank 
loop. Laatst las ik in een artikel van een van de tiendui-
zend blaaskaken die zich in de kranten over me uitlaten 
dat ik mijn apennatuur nog niet helemaal heb onderdrukt; 
het bewijs is dat ik, wanneer er bezoek komt, graag mijn 
broek uittrek om te laten zien waar het schot me heeft ge-
troffen. Bij die vent zouden ze de vingertjes van zijn schrij-
vende hand stuk voor stuk weg moeten knallen. Ik, ik trek 
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mijn broek uit voor wie ik wil; de mensen zullen daar 
niets anders vinden dan een goedverzorgde vacht en het 
litteken van een – laten we hier voor een bepaald doel een 
bepaald woord kiezen, dat echter niet verkeerd begrepen 
mag worden – het litteken van een misdadig schot. Alles 
ligt open en bloot, er is niets te verbergen; komt het op de 
waarheid aan, dan gooit ieder voornaam persoon zijn fijne 
maniertjes overboord. Als die schrijver daarentegen zijn 
broek uit zou trekken, wanneer er bezoek komt, dan zou 
dat een andere indruk maken en ik wil het als blijk van ge-
zond verstand beschouwen dat hij dat niet doet. Maar dan 
moet hij mij ook met zijn fijngevoeligheid van het lijf blij-
ven!  
 Na die schoten kwam ik weer bij bewustzijn – en daar 
beginnen langzamerhand mijn eigen herinneringen – in 
een kooi op het tussendek van Hagenbecks stoomschip. 
Het was geen kooi met vier traliewanden, het waren eer-
der drie wanden die vastzaten aan een kist en die kist 
vormde dus de vierde wand. Het geheel was zo laag dat 
ik niet rechtop kon staan en zo smal dat ik niet kon gaan 
zitten. Ik zat dus op mijn hurken met gebogen en eeuwig 
bibberende knieën en wel, omdat ik eerst waarschijnlijk 
niemand wilde zien en de hele tijd in het donker wilde zit-
ten, met mijn gezicht naar de kist, terwijl achter me de tra-
lies in mijn vlees sneden. Zo’n manier om wilde dieren de 
eerste tijd op te sluiten vinden ze voordelig en ik kan nu 
uit eigen ervaring niet ontkennen dat het vanuit menselijk 
standpunt gezien inderdaad zo is.  
 Maar daar dacht ik toen niet aan. Voor het eerst in mijn 
leven zag ik geen uitweg: recht voor me ging het tenmin-
ste niet, recht voor me was de kist en de planken zaten ste-
vig aan elkaar. Er was tussen de planken wel een doorlo-
pende kier, die ik bij ontdekking begroette met het verruk-
te gehuil van de dwaasheid, maar die kier was lang niet 
groot genoeg om mijn staart erdoorheen te steken en kon 
met alle apenkracht niet groter worden gemaakt.  
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 Ik schijn, zoals ze later zeiden, ongewoon weinig lawaai 
te hebben gemaakt, waaruit ze concludeerden dat ik gauw 
dood zou gaan of dat ik, als het me zou lukken de eerste 
kritische periode te overleven, heel geschikt zou zijn om 
gedresseerd te worden. Ik heb die periode overleefd. Ho-
peloos snikken, pijnlijk vlooien zoeken, vermoeid likken 
aan een kokosnoot, met mijn schedel tegen de kistwand 
bonzen, mijn tong uitsteken als er iemand dichterbij 
kwam – dat waren de eerste bezigheden in mijn nieuwe 
leven. Maar bij alles toch dat ene gevoel: geen uitweg. Ik 
kan de aapachtige gevoelens van toen natuurlijk alleen in 
mensenwoorden weergeven en dat is dus vertekenend, 
maar al ligt de oude apenwaarheid buiten mijn bereik, ik 
kom toch een eind in de buurt, daar is geen twijfel aan.  
 Ik had tot nu toe zoveel uitwegen gehad en nu niet één 
meer. Ik zat vast. Als ze me vastgenageld hadden, was 
mijn bewegingsvrijheid niet minder geworden. Hoezo? Al 
krab je het vlees tussen je tenen open, je vindt de grond 
niet. Al druk je je van achter zo hard tegen de tralie dat je 
bijna in tweeën gespleten wordt, je vindt de grond niet. Ik 
had geen uitweg, maar moest die vinden, want zonder 
kon ik niet leven. Steeds maar tegen die kist – ik zou abso-
luut gecrepeerd zijn. Maar apen horen bij Hagenbeck te-
gen de kist – en daarom hield ik op met aap-zijn. Een 
mooie, heldere gedachtegang, die ik op de een of andere 
manier met mijn buik uitgebroed moet hebben, want apen 
denken met hun buik.  
 Ik ben bang dat u niet precies begrijpt wat ik bedoel 
met “uitweg”. Ik gebruik het woord in zijn gewoonste en 
diepste betekenis. Ik zeg met opzet niet “vrijheid”. Ik be-
doel niet dat grootse gevoel van vrijheid aan alle kanten. 
Als aap kende ik het misschien en ik heb mensen leren 
kennen die ernaar verlangden. Maar wat mij betreft: ik 
eiste toen geen vrijheid en doe dat nog steeds niet. Tussen 
twee haakjes: met vrijheid vergis je je bij mensen maar al 
te vaak. En niet alleen vrijheid hoort tot de verhevenste 
gevoelens, maar ook de bijbehorende teleurstelling. Vaak 
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heb ik in de variététheaters voor mijn optreden het een of 
andere artiestenpaar boven in de nok aan de trapeze zien 
werken. Ze zwaaiden, ze schommelden, ze sprongen, ze 
zweefden in elkaars armen en de een droeg de ander met 
zijn tanden aan diens haar. Ook dat is mensenvrijheid, 
dacht ik, eigenmachtige beweging. Wat een bespotting 
van de heilige natuur! Geen gebouw zou standhouden te-
gen het gelach van de apen die dat zagen.  
 Nee, vrijheid wilde ik niet. Alleen een uitweg, links, 
rechts of waar dan ook en andere eisen stelde ik niet, al 
was de uitweg maar een illusie; het was een bescheiden 
eis en de teleurstelling zou niet groter zijn. Vooruitkomen, 
vooruitkomen! Als ik maar niet met mijn armen omhoog 
stil hoefde te staan, tegen een kist gedrukt.  
 Nu zie ik duidelijk: zonder de allergrootste innerlijke 
rust had ik nooit kunnen ontsnappen. En inderdaad heb ik 
alles wat ik geworden ben misschien wel te danken aan de 
rust die na de eerste dagen op het schip over me kwam. 
Maar die rust heb ik weer te danken aan de mensen van 
het schip.  
 Het zijn beste mensen, ondanks alles. Ik denk nog 
steeds graag terug aan het geluid van hun zware passen, 
dat toen door mijn lichte slaap galmde. Ze waren gewend 
om alles uiterst langzaam aan te pakken. Als iemand in 
zijn ogen wilde wrijven, dan hief hij zijn hand als een han-
gend gewicht. Hun grappen waren grof, maar hartelijk. 
Hun gelach ging altijd gepaard met een gevaarlijk klin-
kend gehoest, dat niets te betekenen had. Altijd hadden ze 
in hun mond iets om uit te spuwen en het kon ze niet 
schelen waar ze spuwden. Altijd klaagden ze dat mijn 
vlooien op hen oversprongen, maar toch waren ze nooit 
echt boos op me; ze wisten gewoon dat vlooien in mijn 
vacht gedijen en dat vlooien springers zijn en daar legden 
ze zich bij neer. Als ze geen dienst hadden, gingen er soms 
een paar in een halve cirkel om me heen zitten; ze praatten 
nauwelijks, maar bromden alleen tegen elkaar, lagen uit-
gestrekt op kisten hun pijp te roken, sloegen op hun knie-



 47 

ën, zodra ik de minste beweging maakte en nu en dan 
pakte er iemand een stok om me te kietelen waar ik dat 
prettig vond. Als ik nu werd uitgenodigd voor een reis op 
dat schip, zou ik de uitnodiging zeker afslaan, maar even 
zeker is het dat ik niet alleen slechte herinneringen heb 
aan de tijd daar op het tussendek.  
 De rust die ik temidden van die mensen kreeg, hield 
me vooral van elke vluchtpoging af. Achteraf denk ik dat 
ik op zijn minst het voorgevoel had dat ik een uitweg 
moest vinden, als ik in leven wilde blijven, maar dat ik die 
uitweg niet zou vinden door een vlucht. Ik weet niet meer 
of een vlucht mogelijk was, maar ik denk het wel; voor 
een aap moet een vlucht altijd mogelijk zijn. Met mijn hui-
dige tanden moet ik bij gewoon notenkraken al voorzich-
tig zijn, maar toen had het me in de loop van de tijd moe-
ten lukken om het slot van de deur door te bijten. Ik deed 
het niet. Wat was ik ermee opgeschoten? Nauwelijks had 
ik mijn kop uit de kooi gestoken of ze hadden me weer ge-
vangen en opgesloten in een nog ergere kooi, of ik had on-
gemerkt kunnen vluchten naar andere dieren, bijvoor-
beeld naar de reuzenslangen tegenover me, om in hun 
omarmingen mijn laatste adem uit te blazen, of het was 
me zelfs gelukt om op het dek te komen en overboord te 
springen; dan had ik even op de oceaan gedobberd en was 
verzopen. Wanhoopsdaden. Ik zat niet zo menselijk te re-
kenen, maar onder invloed van mijn omgeving gedroeg ik 
me alsof ik had zitten rekenen.  
 Ik rekende niet, maar zat wel in alle rust te kijken. Ik 
zag die mensen heen en weer lopen, steeds dezelfde ge-
zichten, dezelfde bewegingen en vaak leek het of het er 
maar één was. Die mens of die mensen liepen dus onge-
hinderd rond. Een hoog doel doemde voor me op. Nie-
mand beloofde dat de tralies zouden verdwijnen, als ik 
net als zij zou worden. Beloften dat zulke schijnbaar on-
mogelijke wensen in vervulling zullen gaan, worden er 
niet gegeven. Maar als wensen vervuld worden, dan ver-
schijnen naderhand ook de beloften, juist waar je ze vroe-
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ger vergeefs hebt gezocht. Nu was er in die mensen op 
zichzelf niets wat me bijzonder aantrok. Als ik een aan-
hanger van die genoemde vrijheid was geweest, had ik ze-
ker de voorkeur gegeven aan de oceaan boven de uitweg 
die ik in de droeve blik van die mensen zag. Maar in elk 
geval observeerde ik ze al lang voordat ik aan zulke din-
gen dacht en de verzamelde observaties drongen me pas 
in die bepaalde richting.  
 Het was zo makkelijk om mensen na te doen. Spuwen 
kon ik de eerste dagen al. We spuwden elkaar dan in het 
gezicht; het verschil was alleen dat ik mijn gezicht daarna 
schoon likte en zij hun gezicht niet. Al gauw rookte ik een 
pijp als een oude man; als ik dan ook nog mijn duim in de 
kop van de pijp drukte, dan juichte heel het tussendek, al-
leen het verschil tussen een lege en een gestopte pijp be-
greep ik lange tijd niet.  
 De meeste moeite had ik met de jeneverfles. De geur 
vond ik een kwelling; ik dwong mezelf uit alle macht, 
maar er gingen weken voorbij voor ik mezelf had over-
wonnen. Die innerlijke strijd namen de mensen vreemd 
genoeg serieuzer dan wat dan ook van mij. Ik kan de men-
sen ook in mijn herinnering niet uit elkaar houden, maar 
er was er een die telkens terugkwam, alleen of met een ka-
meraad, overdag en ’s nachts, op de meest uiteenlopende 
uren; hij ging voor me zitten met de fles en gaf me les. Hij 
begreep me niet en hij wilde het raadsel van mijn wezen 
oplossen. Hij ontkurkte langzaam de fles en keek me dan 
aan om te zien of ik hem begrepen had; ik geef toe dat ik 
hem altijd verwilderd aankeek; zo’n mensenleerling vindt 
een mensenleraar op de hele wereld niet; nadat de fles 
ontkurkt was, bracht hij hem naar zijn mond; ik volg hem 
met mijn blikken tot in zijn strot, hij knikt tevreden over 
me en en zet de fles aan zijn lippen, ik ben dolblij dat ik 
het langzamerhand begin te begrijpen en krab mezelf krij-
send waar ik maar kan; hij is blij, zet de fles aan zijn mond 
en neemt een slok; ik probeer hem ongeduldig en wanho-
pig na te doen en bevuil me in mijn kooi, wat hem weer 



 49 

veel plezier doet, en terwijl hij de fles nu ver van zich af 
houdt en met een zwaai naar zijn mond brengt, drinkt hij 
hem overdreven schoolmeesterachtig achterovergebogen 
in één teug leeg. Ik ben uitgeput door het al te grote ver-
langen, kan hem niet meer volgen en hang slap tegen de 
tralies, terwijl hij het theoretische onderwijs beëindigt 
door over zijn buik te wrijven en te grijnzen.  
 Nu begint de praktische oefening pas. Ben ik niet vol-
komen kapot door de theorie? Dat wel, volkomen kapot. 
Dat is mijn lot. Toch grijp ik zo goed als ik kan naar de 
aangereikte fles en ontkurk hem bevend; als dat lukt, kom 
ik langzamerhand op krachten, ik hef de fles, nauwelijks 
van het origineel te onderscheiden, zet hem aan mijn 
mond en – en gooi hem met afschuw, met afschuw, ook al 
is hij leeg en alleen nog met de geur gevuld, gooi hem met 
afschuw op de grond. Tot verdriet van mijn leraar en tot 
nog groter verdriet van mezelf; noch voor hem en noch 
voor mezelf maak ik het goed door ook na het weggooien 
van de fles niet te vergeten uitgebreid over mijn buik de 
wrijven en daarbij te grijnzen.  
 Zo gingen de lessen maar al te vaak. En ik moet mijn le-
raar nageven dat hij niet boos werd; hij hield soms wel de 
brandende pijp tegen mijn vacht, tot het ergens waar ik 
maar moeilijk bij kon begon te smeulen, maar dan bluste 
hij het zelf weer met zijn reusachtige, goede hand; hij was 
niet boos op me en zag in dat we gezamenlijk tegen de 
apennatuur vochten en dat het voor mij het moeilijkste 
was.  
 Wat een overwinning was het toen voor hem èn voor 
mij, toen ik op een avond voor een groot publiek – mis-
schien was er een feest, er speelde een grammofoon, een 
officier begaf zich onder de mensen – toen ik die avond, 
terwijl er niemand op me lette, een bij vergissing voor 
mijn kooi achtergelaten jeneverfles greep, die onder toene-
mende belangstelling van het gezelschap volgens de re-
gels van de kunst ontkurkte, aan mijn mond zette en zon-
der aarzelen, zonder een spier te vertrekken, als ervaren 
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drinker met rollende ogen en klokkende keel echt hele-
maal leegdronk en de fles niet meer als een wanhopige, 
maar als een artiest weggooide; ik vergat weliswaar over 
mijn buik te wrijven, maar omdat ik niet anders kon, om-
dat ik er behoefte aan had, omdat het tolde in mijn hoofd, 
riep ik kort en goed ‘Hallo!’ in mensentaal, maakte met 
die roep een sprong in de menselijke gemeenschap en 
voelde de echo: ‘Moet je luisteren: hij kan praten!’ als een 
kus op mijn hele lichaam, dat droop van het zweet.  
 Ik herhaal: ik vond het niet aanlokkelijk om mensen na 
te doen; ik deed ze na, omdat ik een uitweg zocht en niet 
om andere redenen. Ook was er met die overwinning nog 
maar weinig bereikt. Mijn stem begaf het meteen weer, 
kwam pas na maanden weer terug en de weerzin tegen de 
jeneverfles werd zelfs nog erger. Maar mijn richting was 
voor eens en voor altijd bepaald.  
 Toen ik in Hamburg overgedragen werd aan de eerste 
dresseur, zag ik al gauw de twee mogelijkheden die voor 
me openstonden: dierentuin of variété. Ik aarzelde niet. Ik 
zei tegen mezelf: probeer uit alle macht bij het variété te 
komen, dat is de uitweg, dierentuin betekent alleen maar 
een nieuwe kooi, kom je daar, dan ben je verloren.  
 En ik studeerde, mijne heren. Ach, je studeert, als je 
moet, je studeert, als je een uitweg zoekt, je studeert on-
verbiddelijk. Je bewaakt jezelf met de zweep, je pijnigt je-
zelf bij de minste weerstand. De apennatuur verdween 
halsoverkop en was weg, zodat mijn eerste leraar er zelf 
haast aapachtig van werd, de lessen al gauw moest opge-
ven en naar een herstellingsoord moest. Gelukkig kwam 
hij er gauw weer uit.  
 Maar ik versleet veel leraren en zelfs een paar tegelijk. 
Toen ik al meer vertrouwen had gekregen in mijn capaci-
teiten, het publiek mijn vorderingen volgde en mijn toe-
komst begon te schitteren, nam ik zelf leraren aan, liet ze 
in vijf opeenvolgende kamers zitten en studeerde bij alle-
maal tegelijk, door aan één stuk door van de ene kamer 
naar de andere te springen.  
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 En die vorderingen! Dat van alle kanten binnendringen 
van de stralen der kennis in het ontwakende brein! Ik ont-
ken het niet: het maakte me gelukkig. Maar ik moet ook 
toegeven: ik overschatte het niet, toen al niet en vandaag 
al helemaal niet. Door een inspanning die op deze aarde 
nog nooit vertoond is, heb ik de gemiddelde ontwikkeling 
van een Europeaan bereikt. Dat betekent op zichzelf mis-
schien helemaal niets, maar in zoverre iets, dat het me de 
kooi uit geholpen heeft en voor die bijzondere uitweg, die 
menselijke uitweg heeft gezorgd. Er is een mooie uitdruk-
king: “zich uit de voeten maken”; dat heb ik gedaan, ik 
heb me uit de voeten gemaakt. Ik had geen keus, en u 
moet altijd bedenken dat ik niet voor vrijheid kiezen kon.  
 Als ik terugkijk op mijn ontwikkeling en het doel dat ik 
bereikt heb, dan mag ik niet klagen, maar tevreden ben ik 
ook niet. Met mijn handen in mijn zakken en de fles wijn 
op tafel kijk ik half liggend en half zittend in mijn schom-
melstoel uit het raam. Komt er bezoek, dan ontvang ik dat 
zoals het hoort. Mijn impresario zit in de hal; als ik bel, 
dan komt hij luisteren wat ik te zeggen heb. ’s Avonds is 
er bijna altijd voorstelling en ik heb successen die nauwe-
lijks meer te overtreffen zijn. Kom ik diep in de nacht van 
banketten, van wetenschappelijke verenigingen of van een 
gezellig samenzijn naar huis, dan zit er een klein, halfge-
dresseerd chimpanseevrouwtje op me te wachten en ik 
vermaak me met haar op een apenmanier. Overdag wil ik 
haar niet zien: ze heeft namelijk de waanzin van het ver-
warde gedresseerde dier in haar blik; ik ben de enige die 
het ziet en ik kan er niet tegen.  
 Over het algemeen heb ik in elk geval bereikt wat ik 
wilde. Zegt u niet dat het de moeite niet waard is geweest. 
Verder heb ik geen behoefte aan het oordeel van een 
mens; ik wil alleen kennis verbreiden, ik breng alleen ver-
slag uit; ook aan u, hoge heren van de academie, heb ik al-
leen maar verslag uitgebracht.  
 
 


