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Vooraf

De taal

Toen ik Het laatste Bed van Hugo Claus instudeerde heb ik vele aantekeningen
gemaakt. Veel beelden opgezocht op het internet. Dat het er zo veel waren heeft
ermee te maken dat ik als vertolker de betekenis van elk woord niet ongeveer maar
zo precies mogelijk wilde weten, én waar dat kon in beeld gebracht, zodat de kans dat
ik tijdens de voordracht mijn verbeelding ononderbroken gaande zou kunnen
houden het grootst werd.

Ik wist ook dat mijn toehoorders Nederlanders waren. En dat zij stevig op de proef
gesteld werden met een voorstelling van twee uur en drie kwartier. Dat de
chronologie van de tekst niet-lineair was en volle concentratie vroeg om haar
samenhang te tonen. Daarom koos ik ervoor om mijn publiek niet ook nog te
beproeven met enkele typisch Vlaamse woorden en typisch Vlaams idioom waarvan
ik kon aannemen dat die wel zouden kunnen afschampen. Daarom werden bij
voorbeeld ‘crapuul’, ‘affronteren’, ‘skimaskers’ en ‘solden’ respectievelijk: ‘gespuis’,
‘beledigen’, ‘bivakmutsen’ en ‘uitverkoop’. ‘Om de baan te ruimen voor
deurwaarders’ werd: ‘Om ruim baan te maken voor deurwaarders.’ En ‘Ik vergat dat
ik haar neus moest dichtknijpen’ werd: ‘Ik vergat dat ik haar neus dicht moest
knijpen.’

In de voordracht is de stem je belangrijkste instrument. Daarom kon ik heel wat
tekst weglaten en vervangen door intonatie. Bij veel dialogen kon ik dan: ‘zei ik’, ‘zei
zij mat, verstrooid’ (33) enz. weglaten. Een enkele keer zelfs hele zinnen als: ‘Hij
deed een poging om te glimlachen. Het lukte niet.’ (26)

In de onderhavige tekst heb ik de weggelaten fragmenten uiteraard weer teruggezet.

In elk verhaal staan wel drukfouten van de redactie of vergissingen van de schrijver.
De meeste zullen de lezer of toehoorder ontgaan, maar een acteur die de tekst van
buiten leert vallen ze op. Ik heb ze bij elkaar gezet op pag. 63. En in de tekst
verbeterd.

Het toneelbeeld

Bij zijn vertolking van Claus’ De Verzoeking (1980) - eveneens een monologue
interieur - hulde Jacques Commandeur zich in het habijt van de wanstaltig dikke non
Mechtild. Wat aan het beeld van “een piepende zak van water en vet” ontbrak moest
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het publiek met zijn verbeelding aanvullen.

Ik had me ook kunnen verkleden als Emily Hopkins, die van zichzelf zegt dat ze het
‘welige, deinende’ van haar moeder heeft, en dat ze op Joan Crawford lijkt met “haar
ontoegankelijk gezicht, haar zware wenkbrauwen en haar wijde scharlaken gelakte
lippen.”
Ik heb ervoor gekozen de verteller te zijn, die nochtans enkele (heftige) scènes
speelt.

Ik heb een tafeltje op een klein tapijt gezet, met stoel. Een schrift met een balpen, en
blanco A4-tjes, die het postpapier voorstellen, als attentie beschikbaar gesteld door
het hotel Luxor aan zijn klanten. Ik zit als verteller aan het tafeltje, ook wanneer ik
zal zeggen dat ik op een sofa zit in een hotelsuite met mijn rug naar het zicht-op-zee.
Dat zicht-op-zee, een impressie van een zonovergoten strand, van zee en lucht is
achter mij op het toneel aanwezig. Het is geschilderd door Jeroen Helmer, zoals zo
vaak mijn steun en toeverlaat als decorbouwer. Links naast mij, voor het publiek
rechts, bevindt zich in het halfduister een deur naar de slaapkamer. Daarachter ligt
Anna. Als ik halverwege de vertelling in de richting van haar deur loop en zeg: “Ik
ontsluit de deur van Annas kamer,” mimeer ik het openen met mijn hand, maar
wend me langzaam naar het publiek en speel verder.

Een lichtcirkel valt kort op en om het tafeltje, een ander valt op de vloer links iets
naar voren en dient voor de scènes die gespeeld worden.

Twee profielspots belichten het zicht-op-zee.

De muziek

De muziek is van Bartók (pianoconcert nr. 3, deel 2: Adagio) en Chopin
(pianoconcert nr. 1, deel 2: Romanze, Larghetto). Aan de piano: Martha Argerich.
Deze muziek wordt in het stuk door de muzieklerares Emily Hopkins met name
genoemd.
De sfeer is verstild, eenzaam, gekweld. Gevoel van verlangen, weemoed.

Indeling

Het verhaal van Claus bestaat uit 49 tekstdelen, van zeer korte tot pagina-lange, die
ik de toneelterm ‘scènes’ geef. Om ze beter te onthouden heb ik ze genummerd.
Het verhaal hoort in één adem ‘gebracht’ en gehoord te worden, maar omdat
niemand dat volhoudt heb ik na scène 24 een pauze ingelast. Het verhaal verspringt
daar van Emily’s kamer op de zesde verdieping naar het restaurant op de begane
grond.
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Ten slotte

Ik zou mijn lezer op het hart willen drukken om het verhaal eerst schoon te lezen. En
als het kan meerdere keren. Al was het alleen al omdat het commentaar in de
voetnoten soms verwijst naar passages in de toekomst, en dus beter te volgen is na
lezing van de hele tekst vooraf.
Good luck.



Ad Beukering, 2013. Foto: John Franssen
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Introductie

Wie de trein naar Oostende neemt komt aan in een kopstation. Je kunt niet verder.
Je stapt uit, steekt het plein over en loopt rechtsaf over de Visserskaai. Links zie je
niets dan appartementen, 5-hoog, met bistro’s op de begane grond. Rechts rijen
kraampjes, vooral vis.
Daar is het haventje. Bij de bocht naar links, een draaimolen. Ineens rechts in de
verte: de vuurtoren. Het strand. De dijk. Ineens is het druk. De appartementen zijn
nu 9-hoog. Tientallen kleurige skelters staan te huur. Dan, midden op het strand: een
monument in de vorm van een pilaar. Bovenop staat, vol in de zijwind, een man, in
de kracht van zijn leven, hij kijkt met gekruiste armen, alsof hij op de voorplecht
staat van zijn schip, over het water. Diep onder hem aan de voet van de zuil staat
een anker, en een andere man, die een gestorven kameraad gedenkt. Vanaf nu splitst
de dijk zich in 2 stroken: links kasseien, rechts een tegelbaan, waarover je kunt
wandelen, fietsen of rolschaatsen. Lager rechts het strand.

Genoeg gelopen.
(Tenzij je een flink eind verder het Paleis van de Thermen met de
koninklijke gaanderijen wil zien, waar de schilder Spilliaert zijn
nachtelijke wandelingen maakte in het begin van de 20ste eeuw.)

Je hebt meer dan genoeg gezien.
Doe nu je ogen dicht.

En zie hoe op een hoogzomerse morgen twee vrouwen het station uitlopen en in de
richting van de dijk gaan. Ze hebben heel weinig bagage bij zich. De een heeft een
welig postuur en is een jaar of vijfenveertig. De ander is tengerder en een stuk
jonger. Ze houden even stil en kijken aandachtig naar een schraal hotelletje, dat
Flandria heet en een gevel heeft met kanariegele tegeltjes en koningsblauwe luiken.
Dan lopen ze op de dijk met de cadmiumgele stenen. Daar is het betonnen
monument voor de gestorven vissers, herkenbaar aan de matroos die een roestig
visnet in de hand houdt. In de verte zien zij de muziekkiosk waar straks in de hete
middag een band hartverscheurend vals zal toeteren. Dan steken zij over en melden
zich bij de ingang van het hotel Luxor voor hun laatste dag ...

Dit is het decor dat de 69-jarige auteur Hugo Claus bedacht voor zijn verhaal Het
laatste Bed, dat hij in 1998 schreef in de vorm van een monologue interieur.

Het werd als monoloog in 2012 en 2013 gespeeld door Ad Beukering in het
Vrijdagtheater te Nijmegen. (Deel I).
Vijf jaar later schreef hij er een studie over. (Deel II).



Love, Love, my dear, to-day,
If the ship’s in the bay,
If the bird has come your way
That sings on summer trees;
When his song faileth
And the ship saileth
No voice availeth
To call back these.1

Charlotte Mew (1869 - 1928) \\1 2

1 Liefde, mijn schat, Liefde, van-daag, Nu het schip in de baai ligt, Nu de vogel je pad heeft gekruist
En zingt in de zomerse bomen; Als zijn lied verklonken is en het schip zeilt weer op zee Is geen stem
bij machte Om ze terug te roepen.
2 De blauwe pijlen omlaag verwijzen naar een illustratie met commentaar als eindnoot, i.c.: 1.
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1

LIEFSTE mama.3 En meteen is het fout.4 Begin opnieuw.
Lieve mama. Heb ik nooit gezegd, ook niet als kind.
Zo’n hele aanhef is schijnheilig. Vergeet het. Ik heb zin om het gammele schrift

door de kamer te keilen.
Opnieuw.
Mama. Juist. Er was een tijd dat je wou dat ik je Moeder noemde. Maar daar heb

ik nooit aan kunnen wennen.
Omdat ik dan Vader had moeten zeggen en dat was een lachertje geweest. Mijn

sierlijke, norse papa in zijn lichtgekreukeld ecru5 linnen pak een Vader? ‘Emily, wil je
een draai om je oren?’ Ik had meteen geroepen: ‘Ja, papa, ja.’ Dan zijn monkellachje.
En jij, Moeder, voor de zoveelste keer gefronst en gedrapeerd in je waardigheid, in je
rol van dame van enige welstand, ooit ongelukkig getrouwd met een Engelse
ingenieur omdat je mij verwachtte en ook baarde, een prinsesje, ik, jouw Emily.

Als ik het nu eens hierbij liet. Adieu, mama, en basta.
Maar ik heb mezelf deze belabberde opdracht gegeven. Vraag mij niet waarom.

Omdat ik iets wil achterlaten, een vergiftigd cadeautje. En aangezien ik geen
vrienden of verwanten heb, althans niet het soort dat ik wil opzadelen met mijn
lamento, kom ik na al die tijd bij jou terecht. Nee, ik wil je niet sereen laten sterven.

Zoals jij mij niet sereen hebt laten leven.
Twee jaar geleden heb ik je voor je verjaardag een boek gestuurd. Ik heb het

laten inpakken en sturen door mijn boekhandelaar. Zonder opdracht, zonder
afzender, zonder teken van leven. Een maand later kreeg je je hersenbloeding en
werd je opgenomen. De kracht van het woord.

Het was geen denderend boek, maar wel toepasselijk. Het ging over de
griezelige verhouding tussen Joan Crawford \\4 en haar dochter. Over jou en mij.

Mommie dearest \\2 heette het. Op de omslag stond de foto van haar uit de
Western Johnny Guitar \\3 waarvan het affiche in mijn kamertje hing. Met plakband.

3 Verward en in het besef van haar laatste uren, begint Emily aan een afscheidsbrief aan haar moeder.
De aanhef waarmee ze opent lijkt van haarzelf, maar blijkt een citaat. Het is de letterlijke vertaling van
Mommie dearest, de titel van een autobiografisch, sarcastisch verslag van adoptiefdochter Christina
Crawford over haar beroemde moeder, de Amerikaanse filmactrice Joan Crawford.
4 De eerste twee korte zinnetjes zijn verbluffend. De eerste is gericht aan haar moeder. De tweede laat
die gerichtheid onmiddellijk los voor een zelfcorrectie. Het is een reflex geworden: moeder én
faalangst roepen elkaar op en klitten aan elkaar. Kan Emily zich nú nog van beiden bevrijden?
In de twee zinnen botsen twee stijlfiguren: de briefvorm en de monologue interieur. Het is een zeldzaam
paradoxaal begin, waarbij aanhef én commentaar op de aanhef, het geschrevene en het gedachte, op
één en hetzelfde niveau blijven, want ook het gedachte wordt opgeschreven. De dissonant wordt opgelost
doordat het schrift het roer overneemt van de brief. De concrete afscheidsbrief zal vrij snel uit beeld
verdwijnen, maar de moeder zelf niet. Emily zal zich nog vaak rechtstreeks tot haar richten. De
moeder blijft een kwade demon in haar nek. 
5 Ecru: van ruw garen gemaakt. Ongebleekt. Soms wordt vooral de kleur bedoeld: gebroken wit.
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Geen punaises. Géén gaatjes in mijn ikoon. Weet je dit allang niet meer? Ik
verbeeldde me dat ik een beetje op Joan Crawford leek, maar vooral dat zij mijn
vriendin zou zijn. Ik kuste het affiche, het ontoegankelijk gezicht met de
jukbeenderen, de zware wenkbrauwen, de scharlaken gelakte wijde lippen.

‘Het mens heeft geen borsten, geen billen,’ zei je smalend in die tijd.
‘Een plank,’ zei je in die tijd dat je over mij heerste.6

Ik wilde een plank zijn. Maar het is me niet gelukt, want ik heb jouw bouw, dat
welige, deinende.

Het affiche is verdwenen toen ik vernam dat Joan Crawford door haar huwelijk
Mevrouw Pepsi-cola7 was geworden. Wij trokken onze neus op voor geld in die
orthodoxe jaren.

Ik kan je nu wel bekennen dat ik af en toe naar het ziekenhuis ben gekomen.
Mevrouw Vincent, de hoofdverpleegster, houdt me op de hoogte van je toestand.
Wij kunnen het uitstekend met mekaar vinden. Zij begrijpt, beweert zij, dat ik je niet
wil zien, zij had ook aldoor ruzie met haar moeder. Zij beweert ook dat je in het
ziekenhuis de dokters en verplegers voor de gek houdt want dat je aanzienlijk meer
bij zinnen bent dan je voorwendt. ‘Zij ligt met haar ogen dicht te luisteren,’ zei
mevrouw Vincent.

‘Dat verbaast me niks,’ zei ik.
Ik zie zo voor me hoe je deze brief nu leest. Ben je geschrokken toen je hem

kreeg? Snakte je naar adem met die slangen in je kop? Ik heb mijn lelijke, slappe
letters aangepast8. Het is — zie je het? — het handschrift van iemand anders, van
iemand die je niet kent. En omdat je het personeel daar in de maling neemt, verstop
je de brief onder je kussen, maar een verpleegstertje merkt het en pakt de dikke
envelop en met een verrassend soepele krachtige sprong ruk je de dikke envelop uit
haar hand en je stopt de envelop in je mond. Je begint te kauwen, je mond is te
droog, maar je blijft bijten. De verplegers knijpen je neus dicht en je spuwt rafels
beschreven papier uit.

‘Meestal kunnen we niet verstaan wat zij schreeuwt,’ zei mevrouw Vincent,
‘maar uw naam wel.’

‘Hoe dikwijls?’
‘Zeer dikwijls.’
Ik heb ook aan de mogelijkheid gedacht dat je niet kunt lezen, dat je blind bent.

Maar dat zou mevrouw Vincent me verteld hebben. Denk ik toch.
Heb je nog haar? Toen ik nog bij je woonde werd het al dunner. De bleke vlek

boven op je kruin die je onhandig verfde. Voor een kapper was je te gierig. Nog

6 Deze passage herinnert aan de legendarische vete tussen de actrices Bette Davis en Joan Crawford
tijdens de opnames van de horrorfilm What Ever Happened To Baby Jane uit 1962. Het zou me niet
verbazen als de valse moeder van Emily Bette Davis letterlijk citeert.
7 In 1955 trad Joan Crawford voor de 4de en laatste keer in het huwelijk. Haar echtgenoot was Alfred
Steele, CEO van de Pepsi Cola Company.
8 Aangepast, d.w.z. aan de sterkere persoon, die ik geworden ben en die jij niet kent.
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altijd?
Je schreeuwt mijn naam. Het is mij vervloeken wat je doet. Je sinds maanden

onopgemaakte kwijlende mond kermt om de boete, om de straf. Ook dat is mijn
erfenis.

In de tijd voor ik van jou wegliep, of liever: in de tijd dat je mij weggejaagd hebt,
schreeuwde je nooit. Dat deed een dame niet. En zeker een dame niet wier gedrag
geënt was op dat van de introverte zuurpruimen met Hermèssjaaltjes \\5 die de
Engelse romans bevolkten waar je zo op kickte, weduwen of in de steek gelaten
kunsthistoricas die ten prooi vielen aan een beschaafde waanzin in een pension aan
het Lago Maggiore9 omdat een behaarde druiventeler hen wilde verkrachten of niet
wilde verkrachten.

Leef je nu nog in die besmuikte10 droomwereld? Vergast je de jolige
verpleegstertjes op je waardige glimlach ook als zij jou de pispan aanreiken?

Zoals je je ijskoude hand Anna toereikte die eerste keer. Je had je cashmere
cardigan \\6 aan en Anna haar rechte, losse jurk van zwarte11 crêpe-de-Chine. \\7

Vanaf die eerste minuut rivalen, aartsvijanden. Met mij als inzet.
Die eerste keer. Anna riep opgewekt: ‘Ik zie d’r niet uit, mevrouw Hopkins. Wij

hebben gedanst tot de morgen.’
‘Jij ook, Emily?’
‘Ik ook, Mama.’
‘Waar?’
‘In de Monocle,’ zei ik.
‘Dat dacht ik al,’ zei je prim12. Je trok je neus op. Je rook onze liefde. Je zag dat

ik gelukkig was en je kon het niet verdragen. Je snoof en je glimlachte. Ik zag hoe je
je slagersmes klaarhield.

Later in het gesprek zei je op een eveneens ondraaglijk meelijwekkende toon
hoe jammer je het vond dat ik mijn carrière veronachtzaamde.

‘Ik heb geen talent, Mama.’
‘Wat je mist is niet het talent. Dat heb je, van mij en van je vader. Wat je mist is

discipline, aandacht.’
‘En wilskracht,’ zei ik. Anna proestte het bijna uit.

9 De Europese adel streek in de 19e eeuw massaal neer in de luxe hotels of bouwde eigen villa's o.a.
aan het Lago Maggiore, vaak met een botanische tuin met exotische planten.
10 Besmuikte kroegen zijn onfris, achteraf gelegen. Besmuikt lachen is achterbaks, geniepig lachen.
11 De kleur zwart verschijnt opvallend vaak in Het laatste Bed. Vooral Anna draagt zwart. Hier heeft ze
de hele nacht door gedanst in een zwarte crêpe-jurk. In scène 21 dweilt zij de vloer in een zwart T-
shirt met de glinsterende letters Black Sabbath. In scène 40 trekt ze een blouse van zwarte zijde aan, die
ze van Emily gekregen heeft. Emily zelf trekt in scène 42 haar zwarte veterschoenen aan. En het
treffendste zwart is wel die van het cadmiumgeel, dat tot zwart oxideerde op het schilderij dat de
jeugdige, opgetogen Emily op een veiling had gekocht.
(De schilder Spilliaert gebruikte veel zwart in zijn beginperiode.)
12 Prim: (gew.) slim, leep.
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‘Val me niet in de rede, Emily.’ Dat zei je al toen ik twaalf was.
Maar ik wil mij in de tijd die mij rest niet meer om jou bekommeren. Weg met

jou.

2

Wat een stom briefpapier heeft het hotel Luxor, \\8 met die lichtblauwe sfinx in
reliëfdruk,13 dezelfde die bij de ingang naast de trappen ligt als een sint-bernard.
Schuine letters die er helemaal niet bij passen. Ik weiger mijn ultieme boodschap op
een dergelijk papier te schrijven. Een bladzij uit mijn schrift scheuren doe ik ook
niet. Dan maar geen boodschap.

Wij hebben een suite besteld. In het salonnetje met de drie gravures van om een
obelisk in profiel dansende Egyptenaren zit ik op een stoffige sofa met mijn rug naar
het zicht-op-zee. Anna ligt op het tweepersoonsbed in de slaapkamer hiernaast.

3

Anna en ik zijn hier eerder geweest. Niet in dit hotel maar in het stadje. Uitstapje
met de minibus vol leerkrachten en schoolpersoneel. Kwalijke grappen, de zeewind,
mosselen met friet, schoolreisje. De leraar aardrijkskunde stapte met opgetrokken
broekspijpen in het water. Als een prentkaart van begin vorige eeuw. Toen een golf
hem omvergooide, brulde de school van de pret. Wij ook.

Wij zaten naast elkaar op het terras. De leerkrachten en het personeel (onder
wie Annas moeder) vermoedden, speculeerden. Annas moeder wist. Want ze vroeg
geen uitleg toen we zeiden dat we liever niet met de bus terugreden.

Wij logeerden in een schraal hotelletje. Wij zaten op het balkon. De zee hier is
vaak bezongen. Het licht van het Noorden, de schuimkoppen, de loodkleur van het
verre water. De zee is het zinnebeeld van het leven, zeggen zij. Voor mij niet gelaten.

Het bed had een diepe geul, wij lagen tegen elkaar aan in de hitte. Toen Anna
ingeslapen was kroop ik uit het bed en ging ik op het ruwe sisaltapijt \\9 liggen waar
platgetrapte kevers, motten, toffeepapiertjes in geperst zaten. Ik luisterde naar haar
adem, begeleid door het geraas van het water, het gebral van de toeristen, de
toeterende auto’s, het dichtbij gesnerp van muggen.

- Een heel enkele keer hoor ik nu wat gerochel14 uit de slaapkamer. Anna rookt
te veel. Belgas. -

Vanmorgen, toen we aankwamen in het hotel, had zij al zes sigaretten gerookt.

13 Reliëfdruk: met opstaande letters, hoogdruk, brailledruk.
14 Emily denkt dat ze gerochel hoort, en het publiek gelooft haar. Met deze zin zet Claus het publiek
(met een gerust hart) op het verkeerde been. 
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‘Als ik het nu niet mag, wanneer dan wel,’ zei zij. Vanmorgen zijn wij langs het
miezerig hotel gelopen. Niets veranderd. Een gevel met kanariegele tegeltjes en
koningsblauwe luiken, een paneel met in gotisch schrift: Flandria. \\10

4

Ik wil niet dat je dit leest. Ik schrijf dit niet om jou te pesten of te vertederen, niet
om jou een verklaring te geven van wat er gebeurd is, niet om jou nader tot ons te
brengen.

Waarom dan wel? Om de tijd te doden. Ook zo’n uitdrukking. Wel toepasselijk
in ons geval.

Ik zal je een ansichtkaart sturen. Beneden aan de balie zijn er te koop. Als ik
daar nog tijd voor heb. Natuurlijk, meid. Er is altijd tijd voor een geintje.

‘Allerliefste moeder. Het is hier warm en mooi en ik hoop van u hetzelfde. Je
Emily.’ En in het hulpeloos onleesbaar handschrift van mijn bruid: ‘Waarom hield u
niet van mij? Anna Buckinx, (die u wel bemint).’

5

Ik zou het niet meer over jou hebben. Maar ik kan het niet helpen, troebele beelden
schuiven over elkaar en worden transparant. Ik kan ze niet verjagen. Mijn papa
bijvoorbeeld in de boomgaard met op de achtergrond onze villa in Hooglede15. Om
een reden die ik niet kan achterhalen maar die jij uiteraard kent, staat hij er, handen
in zijn zijde, te lachen waarbij zijn voorhoofd zich fronst, een onverkwikkelijke
grijns. Hij is kaal, een gepolijste gave schedel, en hou je vast, mama, hij draagt een
plusfours. Natuurlijk droeg hij nooit ofte nimmer plusfours. Hij speelde geen golf.

Superimposed verschijn jij in een lange gabardine \\11 overslagrok met ceintuur. Je
mond staat open, zoals nooit in het leven. Je bent in de ban van iets vreselijks, iets
smerigs, en ik wil weten wat, in welke vorm zich dat kwaad openbaart. De camera
zwenkt en buigt zich over een man zonder gezicht. (Het is weggerukt.) Het bloed
gutst over zijn knieën in plusfours. De man wordt opgetild door omstanders,
geknakt als een ledenpop.

Regen roffelt op de motorkap van de moordende auto die damp verspreidt. De
moordenaar zit bezat of bewusteloos achter het stuur. De ruitenwissers tikken.

Het slachtoffer, my darling Daddy, \\12 ligt in het gras, naast zijn geruite tweedpet.
Zijn das met de kleuren van een Engelse school is gescheurd.

15 Hooglede: dorp bij Roeselare, midden in West-Vlaanderen.
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6

Ik heb een van Annas zware sigaretten gerookt. Na drie trekjes begon ik te hoesten,
ik die over de duizend joints heb gerookt.

À propos, zou een van de redenen waarom ik jou na al die tijd in extremis op de
hoogte wil houden van wat er gebeurd is, mijn nieuwsgierigheid naar de stand van
ons familiefortuin kunnen zijn. Die nieuwsgierigheid kan niet bevredigd worden
uiteraard, maar ik doe toch alsof je tegenover mij zit en kunt antwoorden. Hoe is het
gesteld met je geld, wat is daarvan overgebleven, wie heb je in je testament
opgenomen, wie, zoals mij, uitgesloten? Je weet op honderd frank na wat je bezit,
wat je uitgegeven hebt. Je begrijpt niet waarom ik dit een vulgair trekje vind.

Nee, niet vulgair, middenstands.
Maar ik moet ophouden met vragen te stellen.
Weet je nog hoe ik op een dag thuisgekomen ben in al mijn staten, in

vervoering, omdat ik op een veiling een schilderij had gekocht, een landschap in
pseudo-expressionistische klodders, een oogst, zonovergoten, geel en amber en goud
en hoe je toen je schouders optrok en zei: ‘Dit zal nooit een cent opbrengen.’ En het
ergste was dat je nog gelijk kreeg ook want de onwetende, onkundige schilder16 had
in zijn drift cadmiumgeel over het doek gesmeerd met zijn paletmes, de olieverf
oxideerde, werd bruin, toen zwart, toen pikzwart met barstjes.

‘Zie je wel?’ riep je triomfantelijk. ‘Ik zei het toch.’ En ik werd opnieuw
gehoond, verraden. Story of my life.

7

Zo, het schijnt dat je soms mijn naam roept en ‘Waar is Emily?’ Wel, waar is, waar
blijft Emily? Je enig kind, je gevluchte kind? Verbergt zij zich ’s winters tussen de
rijen overjassen, bijna allemaal donkerblauw van kleur, van wol, en één enkele keer
van cashmere die in de garderobe hangen achter de balie van het hotel Luxor?

- Volgens de conciërge was er een congres van deurwaarders. -
Of ligt Emily ergens in Zwitserland bevroren tussen de besneeuwde

rododendrons? Bij de brandende haard in een Schots kasteel staat ze misschien,
sigarettenpijpje in de mondhoek, nippend aan een bourbon \\13 te flirten met een
paardenfokster?

Nippen? Ik heb nog nooit genipt.17

16 Claus gebruikt hier het woord ‘verver’. 
17 In Het Jaar van de Kreeft (1972) is Claus explicieter: “Toni dronk haar zoveelste glas leeg. Zij nipte
nooit. Een glas was drie slokken.” (pag. 20)
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Mijn ballpoint is op.18

(Korte pauze.
Begin van het adagio uit het 3de pianoconcert van Bartók door Martha Argerich.
De scènes 8 t/m 14 werden staande uitgevoerd, links vóór de tribune, omdat zij de periode
markeren waarop Emily ‘in feite’ buiten haar kamer was.)

8

Ik ben even in de stad geweest. De gerant in de hall groette mij aarzelend, verbaasd.
Het zou opklaren, zei hij. Ik schrok heel even, heel even begreep ik dat er een
misdaad opgeklaard19 zou worden. Ik weet nog niet wat hij bedoelde.20 De zon
schijnt over het joelende strand, de raaskallende kaai, de kreeftrood verbrande
toeristen, de hartverscheurend vals toeterende band in de muziekkiosk, de broeierige
zee. De meeste mensen kijken mij verwonderd aan.
Ik kan ook niet terugkeren, dacht ik, het hotel en Anna achterlaten. Gewoon
doorstappen naar het station. \\14 Zonder bagage, zonder verleden, zonder liefde, in
de trein stappen. Waarheen?

18 Omdat Emily hier het hotel verlaat om een balpen te kopen, neem ik als vertolker de gelegenheid te
baat voor een korte pauze. Ik sta op en loop langzaam naar de muur links en blijf staan. Een flard
muziek klinkt: Bartók: 3de pianoconcert, deel 2. Adagio, gespeeld door Martha Argerich.
19 Opklaren. De gerant bedoelt iets als: het zou helder worden, of: aan het licht komen.
Het Nederlandse oor begrijpt Emily niet. Hij hoort de gerant zeggen dat het weer op zou klaren.
Hetgeen inhoudt dat het weer op dit moment betrokken is. Emily loopt naar buiten en ziet een
zonovergoten strand. Kortsluiting. De lezer moet schakelen: hoe komt de gerant erbij te spreken van
het ‘opgeklaard’ worden van een misdaad? Dat is onbegrijpelijk voor hem, want hij weet de aanleiding
niet van diens opmerking, nl. de drie strepen lipstick op Emily’s wangen. Emily zélf is er zich niet eens
van bewust, al merkt ze wel dat de mensen op de dijk haar bevreemd aanstaren. Als het meisje achter
de kassa van de kantoorboekhandel vraagt of mevrouw op het oorlogspad is, antwoordt Emily wel
bevestigend, maar beseft nog steeds niet  - net zo min als de lezer/toehoorder - dat het meisje het
krijgsteken zag. Pas op het terras van De gouden Leeuw ziet ze de strepen in het spiegeltje. (En veegt ze
weg!) Geen Nederlandse lezer, zelfs de meest uitgekookte, zal nu alsnog terugdenken aan de gerant en
zijn toespeling begrijpen.
Ik besloot de gerant in de mond te leggen dat alles aan het licht zou komen. Dan sprak de gerant niet
meer over het weer, en was er toch kans dat de toehoorder de meerduidigheid opmerkte die in de
Vlaamse uitdrukking ‘opklaren’ aanwezig is: Emily loopt uit het donker van de hall naar het felle licht
van de zon buiten. (Zie ook deel II).
20  “Ik weet nog niet wat hij bedoelde.” Een theoretische mogelijkheid is dat het accent op niet valt.
Dan is de interpretatie: op het moment dat ik naar buiten loop weet ik nog níet wat hij bedoelde. Dit
is niet overtuigend. Want dan zou Emily dit op het moment van schrijven inmiddels wél moeten weten. En
dat is niet zo. Ze weet inmiddels alleen de aanleiding - de drie strepen - van de opmerking van gerant,
maar ze blijft onzeker over wat hij bedoelde.
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9 (In ‘imaginair’ licht)21

In de lege coupé — de hele trein is leeg — komen twee vrouwen tegenover mij
zitten. De oudste met zeer kort geknipt haar is een politieagente, zij is geboeid aan
een schichtig stroblond meisje met diepe wallen onder de ogen. Zij transpireren
allebei. De agente doet alsof zij mij niet ziet. Het meisje daarentegen kijkt mij
smekend aan. Zonder haar blik af te wenden, zachtjes grommend, legt de agente
haar politiestok op haar knieën. Wij zijn alledrie verhit door de zinderende22, naar
tabak ruikende, bedompte lucht van de treincoupé. De agente, nog steeds in de ban
van het voorbijsuizende landschap, snurkt. Dan pas merk ik dat zij de hele tijd naar
mij zat te staren in de ruit en dat zij snurkend glimlacht, meer om wat er ons drieën
te wachten staat dan mij alleen.

 Ik beantwoord haar blik. De agente en haar weerspiegeling pakken de zwarte,
matleren knuppel vast en tikken ermee tegen mijn bovendij. Ik trek langzaam mijn
knieën uit elkaar. Het blonde meisje met het armoeiig gezicht staart naar mij en krabt
met haar vrije hand in haar kruis. Ik schort mijn jurk op. Mijn onderlijf deint als de
trein.

Dit, moedertjelief was de gedachte die uw dochter koesterde toen in de verte de
negentiende-eeuwse toren van het station23 in zicht kwam en zij de weg terug nam
naar het hotel en naar haar grote liefde.

(Licht weer gewoon)

10

Het meisje bij de kassa in de kantoorboekhandel van de overvolle winkelstraat had
een koddige wipneus en sproeten. Zij lachte toen ze mij zag.

‘Bent u op het oorlogspad?’24 vroeg ze.
‘Altijd,’ zei ik.
‘Zo wil ik het horen!’ riep ze.

21 Dit is een verbluffende scène. De wereld op zijn kop. Umwertung aller Werte. Een moderne Inwijding.
Van staatswege nog wel! En gepleegd door vrouwen. Volkomen haaks op de samenleving.
Onvergetelijk visioen.
22 Trillend van de hitte. Een zinderende woestijn.
23 Dit 19de-eeuwse kopstation, eindpunt van de reis, doet ons vermoeden dat we in Oostende zijn.
Het hotel Luxor is fictief, maar vervangt misschien het Hôtel de Londres waar ooit de berooide 19-jarige
Claus op de bovenste, zesde verdieping een kamertje betrok. (Zie deel II, pag. 159)
24  De strijdlust van het meisje, onverwachte bondgenoot, was een te laat, te zwak ankerpunt voor
Emily.
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Ik kocht drie Stabylostylist25-pennen met pigmentinkt.
Wat ben ik van plan? Een trilogie?
Daarna ben ik neergestreken op het terras van De Gouden Eeuw met mijn

galgenmaal, een zak friet met dubbele mayonaise en een witte Hoegaarden. Toen ik
de helft op had en me voorbereidde op het lekkerste dat nog moest komen, het
onderste in de puntzak, de korrelige donkere brokjes met de klodders mayo, overviel
mij een allesomvattende melancholie. En iets als wroeging. Ik heb weinig talent voor
wroeging, maar dit keer voelde ik me schuldig dat ik hier op het terras zat in mijn
eentje, dat ik Anna in de slaapkamer had achtergelaten. Het was unfair. Ik gooide de
zak in de greppel naast mijn stoel. Een Arabische ober die op het punt stond in de
draaideur te verdwijnen met een zilveren stolp als een offerande, keek mij verschrikt
aan, in een lichte paniek. Ik lachte hem toe, hij duwde krampachtig tegen de
draaideur.

Toen ik mijn neus poederde, zag ik in het spiegeltje dat er op mijn wangen drie
parallelle bloedrode strepen lipstick te zien waren. Ons krijgsteken, had Anna gezegd
toen zij de strepen aanbracht. Ik wreef zo goed als ik kon met een papieren servet en
een bodempje bier onze oorlogsbeschildering weg. Mijn gezicht bleef roze, angstig.

Waarom? De toekomst zag er rooskleurig uit als nooit tevoren. Mijn enige zorg
is Anna geweest. Wat ons kon overkomen, is gebeurd. Wat kan er mij, ons,
gebeuren?

Je had ons moeten zien toen we ons geld bijeenlegden op de keukentafel, alle
briefjes gladgestreken, gesorteerd, op een rij, de diverse kleuren, Engels, Frans,
Hollands.

‘Het valt best mee!’ riep Anna opgewekt en zij berekende: twee treinkaartjes
enkele reis, het hotel, één avondmaal voor twee personen, één slof Belga. ‘En een
zak snoep. Een hele zak Mars, Bountys, veters, spekjes.’ Zij was uitgelaten. Ik kon
het niet aanzien.

11

Op de weg terug werd ik onpasselijk. Misschien omdat ik het idee niet kon verdragen
dat ik niet meer uit het hotel Luxor, uit onze suite zou geraken. Wat stompzinnig
was, want de bedoeling, het plan, de volmaakte exercitie wás dat ik, dat wij, er niet
meer uit zouden raken. Ik ging zitten in de schaduw van het monument voor de
gestorven vissers, een meer dan levensgrote jongeling — duidelijk een visser want hij
hield een roestig visnet in de hand — die naar de zee tuurde met oogballen van
cement. In een andere tijd, in een ander land hadden ze dit onbenullige betonnen
embleem laten ontploffen. Als ik een kind van mijn tijd was geweest had ik daaraan

25 Lett.: stabiele stift. Schrijfvast. Stijl-vast.
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meegeholpen. Alhoewel. Mijn kameraden met hun bivakmutsen op, geven mij het
dodelijke deeg26, ik doe tien stappen in de nacht en struikel. Balans: mijn twee
afgerukte handen. Adieu piano, pianistiek.27

12

Aan de overkant komt een groepje mannen aangeslenterd. Zij zijn rond de veertig en
dragen driedelige pakken, een exotisch zicht tussen de toeristen in schreeuwerige
shorts en T-shirts. Bankiers? Zij zijn met zijn zessen, zij stappen als achter een kist.
Een klein kistje, voor een dwerg. Voor een jongetje.

Dan ontdek ik dat zij grofgebreide paars-met-witte sjaals dragen. Supporters.
Van welke sport? Een sport zonder hooligans. Schakers?

Ik sta op en volg de groep. Ik sjok mee. Mijn voeten willen met moeite mee. Zo
moe. Is rouw altijd zo onverklaarbaar vermoeiend?

Als de groep eindelijk koutend en schertsend het hotel Luxor bereikt, met mij op
een tiental meter afstand, wacht een oudere man, een zeer oude man, hen op en
groet hen overdreven jolig.

Het is omdat ik accident-prone ben, de rampen opzoek, dat ik, tegen beter weten
in, bespottelijk traag met pijnlijke stapjes naar hen toe ga. Zij vormen een halve kring
rond de oeroude lolbroek en wat te verwachten was, wat ik opgeroepen heb,
gebeurt. De oude in een grasgroen nylon sportjack spert zijn bloeddoorlopen ogen,
zijn rictus28 is die van een doodgraver.29 (By the way, mama, ik ben ondertussen een
tijdje verloofd geweest met een zeven jaar jongere doodgraver met platinahaar in een
paardenstaart) (Jean-Marie heette hij als je ’t wil weten. En hij hield van mij)
(‘Voorzover dat mogelijk is,’ knor je nu.)

Ik merk nu dat de heren jonger zijn dan ik geschat had. De driedelige pakken
hebben mij bedrogen.

‘Wat een genoegen,’ zegt de oude. ‘Hoe is het mogelijk. Nee maar. Dat ik
helemaal hierheen moet komen om u te mogen...’ Hij zoekt zijn woorden, kijkt
verontschuldigend naar de jonge, getaande, ongeïnteresseerde mannen.

‘Begroeten?’ zeg ik.

26 Deeg is eufemistisch slang voor: kruit, explosief.
27 Pianistiek is de pianoleer, vanaf de techniek tot de interpretatie.
28 Rictus: (medische term) Het opensperren of grijnzend vertrekken van de mond. (Belg.-Ned.) Open
bek, dom en wreed. Even verderop vernemen we dat Van Eyck een “scheef liploos schildpadbekje”
heeft.
29 De kever Nekrophorus (lett. lijkdrager) heet een ‘grafdelver’, omdat het zijn aas, een dode muis of
een vogeltje, onder het zand begraaft als voedsel voor zijn larven. Een mens wordt ‘grafdelver’
genoemd, wanneer hij geobsedeerd is door de dood. De 7 jaar jongere grafdelver Jean-Marie duikt een
fractie van een seconde op in het hoofd van Emily in scène 47 tijdens de doodsstrijd van Anna. Maar
heel weinig lezers/toehoorders zullen hem dan nog herinneren van deze scène 12.
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‘Juist, begroeten,’ zegt hij. ‘Mevrouw. . .’
‘Juffrouw,’ zeg ik.
‘O ja, natuurlijk,’ zegt hij.
‘Emily Hopkins,’ zeg ik.
‘Juist, Hodgkin,’30 zegt hij.
‘Mag ik even passeren?’
‘Wacht. Als u mij een groot plezier wil doen... Ik moet nu met deze jongens

afspreken voor een interview... Ik ben zo klaar.’
‘Waarvoor?’
De groep, de ‘jongens’, wordt ongeduldig.
‘Herkent u mij dan niet?’
‘Nee,’ zeg ik. ‘Nooit gezien, nooit gehoord.’
‘Jan van Eyck,’ zegt hij. ‘Ik werkte toen voor het Nieuwsblad van de Kust. Ik wilde

u interviewen maar u wilde niet.’ Hij barst in een schelle lach uit.
‘En tegen Michiels van Het Volk die u ook wou spreken, hebt u geroepen, ik

mag doodvallen als het niet waar is, “Ga weg, vieze vetzak.” ’ Zijn lach is
kwaadaardig, besmettelijk, de omstanders grinniken. Ik hou het niet uit. Wardje, ons
Wardje, was doodsbang voor iemand die hard lachte.

Ik wou niet terug naar onze verdoemde suite. Niet meteen. Daarom stond ik
glazig naar Van Eyck te luisteren. ‘Ik respecteer uw incognito’ zei hij. ‘Ik heb
overigens zeer groot respect voor de manier waarop u en uw vriendin dat onheil31

hebben verwerkt.’ Dit terwijl hij mij naar de bar loodste. Hij moest de ‘jongens’ twee
aan twee interviewen in de tuin van het hotel. De ‘jongens’ waren deurwaarders die
een protestvergadering hielden.

Ik dronk drie martinis. In de tuin blies iemand iets Zuid-Amerikaans32 op een
mondharmonica. Geen Toots Thielemans. \\15

‘U komt toch supporteren voor onze actie?’ vroeg een deurwaarder.
Een andere: ‘Wij hebben onze vrouwen thuisgelaten.’
‘Opgesloten in de kelder,’33 riep een andere.
Ik zag ze dronken worden. Hondse blikken, triomfantelijk gegrinnik.

30 De ziekte van Hodgkin, tegenwoordig officieel: Hodgkin-lymfoom, is een zeldzame vorm van
lymfklierkanker. De akelige verspreking is die van een onbenul.
31 Van Eyck bedoelt met ‘onheil’ niet de dood van Wardje, want die verwerk je niet in enkele
maanden. Hij moet doelen op het ontslag van Emily en Anna van het College vanwege hun affaire.
Blijkbaar had de schandaalpers daar lucht van gekregen.
32 “Iets Zuid-Amerikaans”: het vaag-terloopse van de uitdrukking, en de mindere kwaliteit van de
muzikant in vergelijking met Toots Thielemans is misleidend. ‘Zuid-Amerikaans’ staat wat de muziek
betreft voor sexuele opwinding en vrijheid. Dat weten de deurwaarders. Het is de eigenlijke reden
voor hun komst naar de kustplaats.
De exotische muziek en het tweemaal herhaalde “in de tuin” associëren naar de Hof van Eden.
33 De botheid van de ‘grap’ wordt exponentieel versterkt doordat bij het uitkomen van het boek de
zaak Dutroux in België (1996) nog hevig actueel was.
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‘Wat heb ik u misdaan?’ vroeg een dikkerd34 met  witte vlekken op zijn jas,
sperma, melk, lijm. ‘Dat je zo nijdig naar mij kijkt.’

‘Alles,’ zei ik.
‘Jeroom, laat dat toch doodvallen!’
‘Ik ben tegen vrouwen. Zo dicht mogelijk tegen.’
‘Kom op wijfje. Een conga!35 Of is het een mambo?’36?’ 
‘Jeroom, laat dat met rust.’
‘Zeg jij dàt tegen mij? Ben ik dat, dàt?’ snauwde ik. Niemand antwoordde.
‘Wij hebben een tekort aan vrouwen.’
‘In Irak zijn er te veel.’37

Het was alsof ik niets gezegd had. Ze keuvelden door elkaar.
‘Jongens, het wordt tijd.’
‘Nog ééntje. For the road.’
Ik dronk nog een martini38. Te veel vermout. Diabetes. Who cares?
De deurwaarder die dàt tegen mij gezegd had was graatmager. ‘U heeft een

bijzonder gezicht,’ zei hij.
‘Heeft iemand ooit een algemeen gezicht?’
‘De Chinezen,’ zei hij. ‘Zeg me niet dat je ze uit elkaar kunt houden.’
De mondharmonica trachtte Bluesette te spelen. Waarschijnlijk een smal, dapper

jongetje. Wardje.
‘Welk sterrenbeeld heb je? Nee, zeg het mij niet. Een schorpioen!’39

34 De dikkerd blijkt Jeroom van Landegem te heten. Hij wordt in zijn vaart geremd door de
‘graatmagere’, zijn concurrent, die een moment later zelf een kansje waagt. Later die middag gaat
Jeroom opnieuw in de aanval.
35 Conga: (Sp.) Cubaanse dans. De naam is verkort uit danza conga: Kongolese dans.
De single met die naam werd in 1985 uitgebracht door de Amerikaanse band Miami Sound Machine,
geleid door Gloria Estefan (geb. in 1957 in Havana). De eerste regels luiden: “Come on, shake your
body baby / Do the conga / I know you can't control yourself any longer.
36 De mambo speelde een belangrijke rol in de populaire film Dirty Dancing uit 1987. Bij deze Zuid-
Amerikaanse dans zijn heup-aan-heupcontact en ronddraaiende bewegingen belangrijk. Dirty of ‘vuil’
slaat op het seksueel opwindend karakter ervan. Kende de dikke ‘Jeroom’ deze film? Zag hij iets
zuiders of exotisch in het gezicht van Emily, van wie wij weten dat zij zich als puber verbeeldde dat ze
“op Joan Crawford leek” (1)?
Of schatte hij in dat Emily tot het personeel behoorde dat tot taak had de klanten te animeren?
37 De opmerking heeft betrekking op de Golfoorlog van 1990 - 1991, waarbij de troepen van Saddam
Hoessein werden teruggeslagen uit Koeweit. Ook actueel genoeg dus, de ‘grap’ was duidelijk.
38 Martini: Italiaanse soort vermout, bereid uit witte wijn met een aftreksel op alcohol van o.a. alsem.
(Du.) Wermut: alsem, bitterheid, bittere ervaring, hartzeer.
39 De ‘graatmagere’, dat moet gezegd, heeft goed gekeken naar de film King Kong, d.w.z. de verfilming
in 1976 van Dino de Laurentiis. Hij imiteert namelijk de verleidingstruc van de blondine Dwan
(gespeeld door Jessica Lange), die tegen King Kong zegt: “Ik ben een Weegschaal, en jij? Niks zeggen:
.... een Ram! Ik wist het.” De ‘graatmagere’ in ons verhaal raadt weliswaar het ‘juiste’ sterrenbeeld, de
Schorpioen, maar helaas voor hem slaat het dier naar zijn aard onmiddellijk en ‘dodelijk’ terug.
Het slaat niet zoals in de natuur terug met zijn gif, maar met de dildo, die in het echt voor Emily zijn

(wordt vervolgd...)



27

Ik wou een dildo in zijn strot rammen. De onze, de gestroomlijnde van
aluminium die Anna in krantenpapier had gewikkeld en in onze laatste vuilniszak
gestopt.

Van Eyck kwam mij verlossen. Hij zei iets. Hij loog. Er kwam geen geluid uit
zijn mond, een scheef liploos schildpadbekje. Hij nam mijn elleboog. Ik kwam
overeind en zei tegen de ober die al een tijdje naar Van Eyck en mij stond te loeren,
dat hij de consumpties op de rekening van onze suite moest schrijven. ‘Schrijf er
twintig procent fooi bij,’ zei ik. Altijd tijd voor een geintje.

Toen zaten Van Eyck en ik in rotanstoeltjes tegenover elkaar in een veranda
met glas-in-loodramen, tussen palmen en tegenover een fresco dat Egyptische
mannen in profiel voorstelde die schalen voor zich uitdroegen als offeranden voor
een sfinx die door een ondergaande zon beschenen op een reusachtig blok
frambozenijs leek.

‘Schoonheid,’ zei Van Eyck, ‘wie heeft er jouw haar geverfd?’
‘De kapper.’
‘Dan is je kapper een zeer slordig type.’
‘Bemoei je met je eigen zaken.’
‘Er zit een hele streep verf in je haar.’
Ik tastte aan mijn schedel. Proefde aan mijn vingertoppen.
‘Ik ben ergens tegenaan gelopen,’ zei ik. ‘Rothotel.’
‘Twee sterren,’ zei hij.
Hij ademde diep en snel.
‘Ik had je meteen herkend. Meteen. In een flits. Er zit nog geen sleet op mijn

ogen. Terwijl je toch behoorlijk veranderd bent. Niet in je voordeel moet ik zeggen
helaas. De tijd heeft ook jou niet gespaard.’

‘Bedankt.’
‘Op mijn leeftijd verlies je geen tijd met leugens. Daar had je niet op gerekend,

hè, dat de oude Van Eyck nog eens je pad zou kruisen? Want Van Eyck mag dan
versleten zijn, hij heeft ze nog op een rijtje.’

Opnieuw weerklonk de schetterende lach die Wardje altijd deed schrikken.
Ik stak mijn tong naar hem uit. Ik heb dat in geen jaren gedaan.
‘Stout meisje,’ zei hij. ‘Luister. Even serieus. Wij kunnen zaken doen. Luister je

of niet? We lanceren je als een schuimwijnprinses. \\16 We rakelen de hele
geschiedenis weer op. Tot op het bot. In je eigen woorden. Je krijgt de tekst van
tevoren te lezen. Als iets je niet bevalt, wordt het geschrapt. Meteen. Voor de
voorpagina van het Nieuwsblad van de Kust zorg ik. Van Eyck is daar nog niet
vergeten. En de mensen zijn jullie ook nog niet vergeten. Dan Radio Brussel. En op

39 (...vervolg)
functie verloor, maar hier prima als Ram (!) had kunnen dienen om zijn vuile bek te penetreren.
De echte dildo, die de tijd stilzet, werd door toedoen van Anna voorgoed ingepakt in de krant: de
courant, de lopende tijd, de naar de dood lopende tijd.
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de tv. Terzake, Panorama, Jan Publiek.’
‘Tot op het bot,’ zei ik.
‘Maar daarvoor hebben wij uiteraard ook je vriendin nodig. Is zij nog je

vriendin? Want in jullie kringen wisselt men nogal eens van partner, nietwaar? Hoe
heette ze ook weer?’

‘Gaat jou niet aan,’ zei ik. Ik wreef met mijn wijsvinger in de natte plek op mijn
schedel. Likte eraan.

‘Weet je wat? Slaap er een nachtje over.’
Ik kreeg het begin van een slappe lach.
‘Morgen om negen uur in de bar,’ zei hij. ‘Het zal jou geen windeieren leggen. Ik

kan je geen raming voor het honorarium geven. Maar laat Van Eyck dat maar
regelen.’

‘Ik zal er een nachtje over slapen,’ zei ik. Ik produceerde een ratelende,
gorgelende lach die niet op de zijne leek maar even onguur was, even verontrustend
voor een kleine jongen.

(Muziek: Bartók, zacht doorlopend onder scène 13 en 14)

13

Het krakkemikkig Fiatje dat ik voor Anna kocht. Het stond te roesten in het
schuurtje dat wij de garage noemden. Wardje zat vaak achter het stuur, bootste
feilloos het geknor van de vervloekte auto na, ook het getik, geklik van de
ruitenwissers.40

14

Wat is het toch voor lafhartigs in mij dat mij weerhoudt om in de lift naar onze suite
te stappen? Ik zal het nooit analyseren, duiden zoals ze tegenwoordig zeggen. Ik ben
geen verslaggever van mijn ziel. Ik dacht dat ik een afstandelijk verslag zou kunnen
schrijven van Annas en mijn ‘affaire’, hoe het ontstond en groeide en in de vernieling
is geraakt. Nu niet meer. Toch wel. Nee, nooit meer.

(Muziek stopt. Weer zittend aan het tafeltje, met balpen)

15

Hoe het ontstond. Zomaar. Wij hebben elkaar gevonden, herkend, vanaf de eerste

40 Voor Emily moet het getik, geklik van de ruitenwissers een nare klank zijn, omdat het haar
herinnert aan het auto-ongeluk, waarbij haar Engels-Ierse vader om het leven kwam. (5).
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dag.
Hoe het groeide. Echo’s van elkaar. Mimicry.41 Anna nam uitdrukkingen van mij

over, uitroepen, gebaren. Te midden van haar dialectklanken glinsterden vreemde
voorwerpen, woorden als ‘desalniettemin’ en ‘niettegenstaande’. In plaats van
‘godverdomme’ ‘Jezus-nog-aan-toe’.

Patrick, haar echtgenoot met de zilveren oorbellen, de vrije vogel met de
Kawasaki, \\17 merkte het snel. ‘Anna begint te spreken als een tv-omroepster. Of
moet ik zeggen: praten?’

Hoe het verging. Ben je d’r nog mama? Wordt je kamer gelucht en stap je
voorzichtig met je kruk op de gang, luister je naar de verhalen over oedeem en
pancreas- en darmkanker, om mijn verhaal uit te wissen? Verwacht je de duistere
genade van de zalige Pater Damiaan, je geliefkoosde martelaar?42

Ik krijg kramp in mijn rechterhand. Vertrouwde kramp die me vaak overviel bij
het wrijven. (‘Draaien’ noemde Anna het. ‘Zal ik een beetje bij jou draaien?’)

Mirakuleuze uitvinding van de vibrerende dildo. De naam van de zaligmakende
ingenieur? Staat niet in de encyclopedie.

Vóór het verschijnen en de openbaring van de dildo, spande Anna haar
bovendijen tot zij kramp kreeg, een pijn die ik kon opwekken en bedaren. Hoe trots
was ik niet.

De pier en de dijk stonden in de gloed van de zon die in zee zakte, een
ansichtkaart.

16

Toen wij aankwamen vroeg de man bij de receptie of we gereserveerd hadden.
‘Wij zijn zeer gereserveerd,’ zei Anna giechelend.
‘Op welke naam?’
‘Buckinx en Hopkins.’
‘Eén naam is voldoende.’
‘Hopkins dan,’ zei Anna vrolijk. Licht hysterisch.
‘De Spilliaert-suite,’ zei de man die met een afgebeten vingernagel langs de

namen in zijn boek gleed.
‘Raymond, de Spilliaert-suite!’ \\18

Raymond wou onze reistassen nemen. Hij woog over de honderd kilo.

41 In het dierenrijk is mimicry de term voor de aanpassing in vorm en kleur van sommige planten en
dieren aan andere die voor de levensstrijd beter toegerust zijn. In de kunst is het de mislukte
navolging van grote voorgangers.
42 Pater Damiaan (1840 - 1889) werkte voor de leprozen van Honolulu en Molokai, tot hij zelf aan de
lepra stierf. Dat de moeder van Emily bescherming zoekt bij deze katholieke zalig verklaarde
martelaar uit de 19de eeuw en Emily bij de onbekende zaligmakende ingenieur die de dildo uitvond,
toont dat er een stevige generatiekloof is tussen moeder en dochter.
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‘Laat maar,’ zei ik. ‘Wij travellen light. Zo light als maar kan.’43

In de suite trok hij de gordijnen open, trok de wc door, onderzocht de minibar,
draalde, ik gaf hem tweehonderd frank.

‘De laatste klant van deze suite was iemand van het Vaticaan,’ zei hij.
Toen zaten we op de rand van het bed, keurig naast elkaar. Anna rook naar chocola.
Op het balkon twistten twee duiven.

‘Wat nu?’ zei Anna.
‘Wat nu.’
‘Wat doen we?’
‘Wat je wil,’ zei ik als altijd. Ik streelde haar knie.
Zij kwam overeind en deed de televisie aan. Een symfonieorkest. ‘Het is iets

voor jou,’ zei zij moe.
Bruckner. Celibidache \\19 dirigeerde. Onderbrak. Snauwde tegen een paar

cellisten. Gaf aforismen ten beste in het Duits en het Italiaans. Krabde vertwijfeld in
de witte klissen aan beide kanten van zijn zwaarmoedig, stervend gezicht.

Je hield niet van Bruckner, mama. ‘Te veel lawaai,’ zei je.
Een gangbare opinie.
‘Wat doen we?’ vroeg Anna.
‘Heb je al gevraagd.’
‘Ik hou niet van muziek. Ik heb je dat nooit durven zeggen.’
Zij zat voorovergebogen, een kromme rug, zij die altijd rechtop liep, rechtop

zat.
‘Muziek verstrooit mijn ziel,’ zei ze met een beverige basstem. Die van Prins

Omar in The Bold and the Beautiful. \\20 Ik antwoordde met de schelle stem van Sally
Spectra: ‘Wij moeten dit vonnis voltrekken, liefste Anna, mijn alles.’

Zij trok een theatraal wanhopig gezicht. Prins Omar zei: ‘De zinloosheid van de
vreugde is sterker dan die van het verdriet.’

Zij keek naar haar teennagels die ik lila gelakt had, toen naar mij. Fel.
Vijandelijk. Haar kwade blik.

‘Wie ben jij?’ vroeg zij.
‘Drie keer raden,’ zei ik.
‘Wie ben jij eigenlijk als puntje bij paaltje komt? Weet je het zelf wel?’
De ondertoon van haar rouw, uitdagen, jennen. Soms het bloed vanonder je

nagels.
Het bloed onder mijn nagels.
Ik ging naar ons balkonnetje. De zon had de kleur van mijn oranje latex-jas.
‘Kom hier,’ riep Anna. Zij sloeg haar arm om mijn middel, likte mijn nek, nam

mijn hand en loodste mij weer de kamer in.

43 Anna citeert Trav’lin light van Sonny Rollins, juni 1964, met Herbie Hancock aan de piano (Vgl. ook:
Hugo Claus, Onvoltooid Verleden, pag. 27, waar Noël hetzelfde nummer opzet als hij alleen is
achtergebleven in de kantoorboekhandel Felix waar hij werkt.)
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‘Zal ik nu al mijn jurk aantrekken?’
Zij trok haar aan. Mouwloos, ronde halslijn. De stof raakte enkel de borst en de

heupen.
‘Ik zie er niet uit.’
Zij graaide in haar tas, haalde een schaar te voorschijn, knipte de jurk aan

ongelijke rafels. Bedachtzaam. De laatste stukken stof trok zij kapot. Ik wist wat zij
dacht. Afscheid, dacht ze. Wat anders?

Nukkig zat zij in bh en slipje voor de spiegel van de kleerkast.
‘Wij zouden ansichtkaarten sturen,’ zei ze. ‘Maar ik zou niet weten naar wie.’
‘Naar Patrick.’
‘Hoe lang doet een ansichtkaart erover?’
‘Een paar dagen.’
‘En express?’
‘Ook een paar dagen.’
‘Dan stuur ik lekker géén kaartje. Niks, niks.’
Ik streelde Anna’s schouderblad, de dunne vleugel. Zij rilde. Een slijtageslag.

(Het licht wordt mat)

17

Een vrouw van wie de eenzaamheid straalt als een aureool. Een vrouw die een
kwalijke, dorre lucht verspreidt. Zij ziet de dingen meer en meer in een waas. Aan
het meer van Lugano44 zit zij onder een parasol. Voor haar op het witgelakte
gietijzeren tafeltje staat het zilveren theeservies. Haar vingertoppen tokkelen in de
lucht. Ontdaan van hun percussieve materialiteit. Zo stond het in de krant. Schuberts
Impromptus meer georganiseerd dan geïmproviseerd. Wel een erg luide aanslag.
Waar blijft het innocente?

Wie is die vrouw? Jij, mama? Nee, ik, toen ik niet meer oefende, alleen tokkelde,
toen ik daalde in een duister dal.

Mama. Ik stuur je weg in de mist van het meer. Je moet met je poten van mij
afblijven.

‘Waar blijft het innocente van een twaalfjarige?’ stond in De Standaard.

(Licht weer gewoon)

18

44 In Lugano, in de lente, heeft de beroemde Argentijnse pianiste Martha Argerich haar eigen klassieke
muziekfestival, waar zij jonge pianisten promoot en vaak in de jury zit bij belangrijke wedstrijden. Het
lijkt erop dat Emily op haar 12de heeft deelgenomen aan één van die festivals, maar zonder succes. Ze
houdt er een blijvende haat-liefde verhouding aan over jegens haar idool Martha Argerich.
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De juffrouw bij de kassa, de grooms45, de kruiers, de receptionist, gluurden naar mij.
Zij wilden mij tegenhouden maar niemand nam het initiatief. Zij wisten dat ik
vaandelvluchtig was, Anna alleen liet in de slaapkamer. Ik voelde mij als een
verpleegster die haar zieke achterlaat met haar tubes en slangetjes. In de veranda
stonden de deurwaarders, zonder sjaal, in witte hemden, te keuvelen. De dikkerd die
vroeg wat hij mij misdaan had, stootte zijn vriend aan. Ik ging op een Egyptische
stoel met kwetsbare pootjes zitten. Ik kruiste mijn benen, wiebelde mijn rechterbeen
in de paarse zijde. Kosten noch moeite gespaard voor een koninklijke sortie.46

Vroeger waren deurwaarders gezapige, waardige heren met hoornen brillen.
Ook zij nu overrompeld door de jeugd, door speelziek gespuis. Fuck jeugd.

19

Hoe het begon. In het collegegebouw, een bakstenen mastodont47. Het bisdom heeft
nooit uitgeblonken in goede smaak.

Het was in september. De leerlingen stonden in de rij. De directeur kwam langs
met zijn schele chow-chow \\21 waar de kleintjes naar riepen. Hoe was het weer?
Vergeten. Grijs. Het weer van het einde van de vakantie. De oudste leerlingen
hadden kortgeknipte schedels, als galeiboeven. De vrouw van de directeur die
geschiedenis en aardrijkskunde gaf, zei dat ze een gezwel had. En dat het roken van
haar omgeving er de schuld van was.

Anna zag ik voor het eerst in de leraarskamer. Zij kwam rond met een thermos
bittere koffie. Ik vroeg om meer melk.

‘Meteen, zo meteen, mevrouw,’ zei zij. Zij glimlachte gelaten.
‘Ben je nieuw?’ vroeg ik. Stompzinnig. Alsof ik het niet zelf kon zien.
‘Ik vervang mijn moeder,’ zei zij en stak een potlood achter haar oor.
‘Wie is je moeder dan wel?’
‘Agnes.’
‘O, Agnes,’ zei ik. ‘Je lijkt op haar.’
‘In de verste verte niet.’ Zij draaide haar kont naar me toe. Een jongenskont,

gespannen in gebleekte jeans.

20

De dikke deurwaarder, aangemoedigd door zijn kornuiten, maakte zich van hen los.
Hij kwam op mij af, buik naar voor, de loop van wijlen Robert Mitchum. \\22 Hij

45 Groom: bediende in livrei in hotels. (Brits-Engels) Kamerheer (bij koninklijke hofhouding).
46 Hier: aftocht, vertrek.
47 Mastodont: kolos. Oorspr. uitgestorven slurfdier, met tepelvormige knobbelkiezen.
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wou gaan zitten in de stoel tegenover de mijne. Ik zei: ‘Ik zou dat niet doen als ik jou
was.’

Hij onderzocht de omgeving. Hurkte toen naast mijn stoel. Hij stak zijn hand
naar me toe. Ik staarde naar de hand. Hij hield zijn hand in de lucht. ‘Van Landegem,
Jeroom.’

‘Heb je nooit geleerd dat een gentleman pas zijn hand uitsteekt nadat de dame
de hare heeft uitgestoken?’

‘Sorry.’ Hij kwam overeind. Hij zei dat hij zelden zo’n interessante vrouw als ik
had gezien in zijn leven. Dat kon er nog bij. ‘Op weg naar het einde verleende men
de Engels-Ierse melomane, pedagoge en vroeger wonderkind Emily Hopkins het
epitheton: interessant.’

‘Ga jij eens gauw in de tuin spelen met je vriendjes,’ zei ik.
Hij vroeg wat hij had misdaan.
‘Alles,’ zei ik.
‘Je kunt mijn kloten kussen,’ zei hij, hoogrood.
‘Liefst niet,’ zei ik.
Ik herinner mij dat hij ondertussen zijn sigaret aanstak met een Zippo. \\23

Viriele solidariteit in the trenches.48 Mijn Daddy in plusfours had er ook zo een. In de
onderste la van jouw nachtkastje, mammy.

21

Ik zag Anna ’s anderendaags in de gymnastiekzaal toen ik er langs liep na mijn eerste
les notenleer. Zij hield op met dweilen toen zij mij zag.

‘Hoe is het met je moeder?’
‘Goed denk ik. Ik weet het niet.’
‘Hoe bedoel je?’
‘Wij zullen gauw nieuws krijgen, denk ik.’
‘Waar is zij dan?’
‘In Brisbane, Australië. Mijn broers, Ivan en Remi, liggen daar alletwee in coma,

in het ziekenhuis. Zij zijn geëlektrocuteerd op hun werk, alletwee. Ma denkt dat als
zij bij hen blijft, zij sneller zullen genezen.’

De leerlingen druppelden binnen. Anna riep dat ze uit moesten kijken, dat de
vloer nog nat was. Zij scheen ook geen zin te hebben om verder te dweilen. Iets
hield haar bezig. Zij glimlachte. In de war en tegelijkertijd uitdagend49. De glimlach
maakte haar jonger, mooier, en zij wist het. Zij wees naar mijn truitje.

‘Is dat een Versace?’ \\24

48 Trenches: loopgraven, i.c. van WOI.
49 Hoe de cultuurkloof tussen de twee vrouwen door de prille liefde overbrugd wordt. Hoe het zwart
van meet af aan zijn schaduw vooruitwerpt. Het dubbele zwart: van de T-shirt en van de Sabbath.
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‘Ja,’ zei ik. ‘Mag dat?’
‘Voor mij niet gelaten.’
‘Ik heb het in de uitverkoop gekocht,’ loog ik.
Zij bleef dralen. ‘Ik wilde je zeggen..., het laatste nummer dat je gisteren speelde

na de klas... wat was dat?’
‘Liszt. La Gondole lugubre.’ \\25

‘Je speelt het zo mooi. Ik kreeg er rillingen van.’
Anna was slanker toen, soepel in haar zwarte T-shirt met de glinsterende letters

Black Sabbath \\26 en de gebleekte jeans. Zij had toen kortgeknipt donkerrood
geverfd klishaar, onderzoekende grijze ogen.

‘Ik moet... verder.’
‘Ja,’ zei ik. ‘Ja.’ Ik durfde niet te vragen hoe lang haar moeder weg zou blijven.

Wij wisten beiden dat er iets gaande was. Zij liep naar de rekken waar puffende
leerlingen aan hingen en keek niet om.

Ik wou haar niet zien dweilen. Er kraaide iets vanbinnen in mij, het tintelde in
mijn tepels.

De dagen daarna kwam ik Anna als bij toeval tegen. Nu ja, toeval. Laat ik maar
bekennen dat ik haar gangen naging. Als een bespottelijke sluipende katachtige.
Meestal was zij in het gezelschap van andere werksters. Zo nonchalant mogelijk
vroeg ik Anna hoe het met haar twee broers ging. Zij zei dan: ‘Goed,’ of ‘Er is
verbetering.’

Ik vroeg mij af of Anna met het personeel over mij sprak. Dat de werksters haar
waarschuwden voor mij, wist ik zeker.

Op een middag zat ik tussen twee lessen in de leraarskamer toen ik de werksters
onder wie Anna hoorde kwekkelen op de gang. Anna had het over haar zoontje
Ward dat sinds haar scheiding van Patrick vaak verdween, zonder aanleiding, zonder
een voorafgaand teken. Ze vonden hem terug in een hooiopper, in een
fietsenstalling, langs de autoweg waar hij hardop alle automerken opnoemde. Soms
kwam hij op eigen kracht thuis met zijn verkreukelde pluchebeer, Billy, en schreide
hij van uitputting.

‘Hij schreit om mij,’ zei Patrick. ‘En omdat hij niet meer op mijn Kawasaki mag
zitten.’

22

Er waren vijf kennissen van Patrick op de begrafenis van zijn zoontje. Zij aaiden af
en toe Patricks haar, kneedden zijn schouders, vloekten.

Ik zag hoe Patrick in Annas tas scharrelde en er briefjes van honderd frank
uithaalde.

‘Laat hem,’ zei Anna toen zij zag dat ik het zag. Zij had roodomrande ogen. Van
de tranen of van de rode schmink van tegenwoordig.
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‘Hij zal je plunderen tot op het bot.’
‘Hij mag,’ zei ze, korzelig in haar treurnis. ‘Iedereen mag mij plunderen.’
Zelfs bij het begrafenismaal bleef Patrick zijn betweterige, morsige zelf. Hij

bleef bier drinken met zijn kennissen, de motorfreaks.
Hij zei — ik heb het allemaal onthouden — dat de mensheid niet gemaakt was

om te werken. Dat varkensvlees eten allang niet meer verboden was bij de Arabieren.
Dat aardappelen aanzienlijk minder calorieën bevatten dan de doorsneemens
aanneemt. Dat hij en zijn Kawasaki-boys op het circuit van Turijn50 zouden rijden
dat de stukken eraf vlogen. Alhoewel zijn hoofd er niet naar stond. ‘Ook mijn hart
niet,’ zei hij.

Anna luisterde niet. Zij vermeed halsstarrig in mijn richting te kijken. En maar
beter ook. Er was geen tijd meer voor één of andere vorm van medelijden, tederheid,
vriendschap. Zij leverde zich over aan haar verdriet in een alles omvattende koorts.
Waar ik geen deel aan had.  

Ook niet toen ik haar vroeg of zij iets wou drinken, of ik iets voor haar kon
doen, of zij haar zwarte jurk niet uit wou trekken. Het klonk alsof ik op de
versiertoer was. Haar inertie was een blinde muur. Zij schonk meer aandacht aan de
drie zilveren ringetjes in Patricks oor dan aan mij. Iedereen in de kamer vond in stilte
dat ik schuldig was. Alleen al omdat ik in Annas leven was binnengedrongen.

23

Natuurlijk was het eerder Anna die in mijn leven was binnengedrongen, zich in mij
had gesmokkeld. Ik speelde Chopins sonate in C. Of was het het rondo capriccioso
van Mendelssohn? Chopin was het en Martha Argerich, \\27 mijn idool, mijn wilde
kat onder de pianisten, lachte zich een bult. Arrogante trut. Ik maakte mijzelf wijs
dat ik aan het repeteren was. Terwijl ik alleen maar op Anna wachtte, zij met de
oesterkleurige ogen. De vijfde dag kwam zij. Ik juichte maar deed alsof ik opgeslorpt
was door mijn spel. Ik rook haar.

Zij bleef in de deuropening staan, leunde tegen de deurpost, kruiste haar armen.
Ik bleef Chopin vernielen. Zij naderde de piano. Op blauwe nylonsneakers. \\28

Het bloed stuwde naar mijn hoofd.
Zij zei dat zij niet meer zou schoonmaken. Haar moeder kwam morgen thuis, haar
twee broers gaven af en toe tekenen van leven. ‘Dan zal ik je niet meer zien,’ zei ik.
Anna maakte een afwijzend51 gebaar. Zij draaide op haar as en scheen geïnteresseerd

50 De eerste Gran Prix Formule 1 voor motoren werd aldaar in het Parco del Valentino verreden in
1946.
51 Afwijzend: m.a.w.: wij blijven elkaar wél zien. En dat klopt ook, want het is in de winter dat de vrouw
van de directeur zich tegenover Emily zal beklagen over ‘provocatie’, ‘gebruik van verboden stoffen
binnen de muren van de school’ en vooral: ‘aanrakingen op klaarlichte dag tijdens de lesuren’. Dan is

(wordt vervolgd...)
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in de joelende schooljongens op de speelplaats. Ik zag voor het eerst hoe lang haar
nek was met het iele nekhaar.
Ik zou vaker zien hoe zij zich afwendde zoals katten soms doen, ook als zij de
lekkerste hapjes voorgeschoteld krijgen, hoe ze loom speuren naar iets onzichtbaars
en gevaarlijks, en zich dan pas op het hapje storten.

En jouw dochter, mama, was het lekker hapje.
In mijn vreugde dat, hoe kronkelig ook, mijn schamele pianistieke lokroep had

gewerkt, dat mijn onzindelijke hoop een antwoord had verwekt, heb ik jou diezelfde
avond over Anna verteld.

Natuurlijk weet jij daar niets van. Ik heb haar naam niet genoemd. Ik vertelde zo
achteloos mogelijk over de school. Dat de directeur zich zorgen maakte over de
vijfentwintig procent minder leerlingen, dat de leraar Wiskunde een kwaadaardige
wrat had laten verwijderen, dat er bezuinigd werd op het schoonmaakpersoneel in
zoverre zelfs dat een pas in dienst genomen meisje na tien dagen weer naar huis
werd gestuurd, terwijl ik dacht dat het een uitnemende kracht was, met daarenboven
een kleine jongen waar zij in haar eentje voor moest zorgen.

Nu ik eraan denk, aan de aanvang van onze catastrofe, aan die eerste
beschamende lokspijs van Mendelssohn, nee, Chopin, lijkt het mij voor de hand
liggend dat jij wel wist, meteen wist, wat er aan het gebeuren was. Je herkende het
avontuur, je had het al een aantal keren eerder aan zien komen, hoe ik verloren liep,
overgeleverd aan andere vrouwen. Niet aan jou.

24

Je zat een tijdje geleden, ik wil me niet eens afvragen wanneer precies, in de patisserie
Mello. Ik stond bij de kassa en betaalde toen ik je zag in de weerspiegeling van een
ruit. Welige dames aten gebak, jij was er een van, maar afzonderlijk, achter een pilaar.
Verborg je je? Angst om onder de mensen te komen? Huiver voor de insinuaties? ‘Is
uw dochter nog steeds niet getrouwd, mevrouw Hopkins? Zij is toch een charmant
persoon. En getalenteerd.’

In de schaduw van een Dorische kolom. Rechtop, preuts, at je een koffie-éclair
\\29 met een vlinderlicht zilveren vorkje. Naast het koffiepotje stond een taartdoos
met een driekleurig lint.

Op weg naar een jarige? Naar een boezemvriendin? Op de revers van je jasje, op
de hoogte van je hart, glom een scarabee. \\30 Ik kende hem. Gewoonlijk lag hij,
gewikkeld in zijdepapier, in de tweede la links van de kast.

51 (...vervolg)
Anna dus nog in dienst. Ze hád evenwel op de eerste schooldag gezegd dat ze voor haar moeder
inviel, die naar Australië was gevlogen. Er klopt dus iets niet, maar wat? Spannen moeder en dochter
samen? Voor de leugen schrikken zij niet terug.
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Je vertelde in bed terwijl ik mijn ogen niet open kon houden van de slaap, maar
toch je stem, de lage, trage stem die ik anders nooit hoorde, wilde blijven horen.
‘Toen kwamen de slechte mannen, de mestkevers die de modder van de aarde zijn . .
.’

(Ingelaste pauze)
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(Staande links, iets naar voren)

25

Ik. Ik herlees dit proza niet. Elk hoofdstuk, elke paragraaf begint met ik vrees ik.
Deerniswekkend. Anna had geen ik. Wat haar bezighield waren de anderen.

Ik deed de slaapkamerdeur op slot, nam de sleutel mee.
In het restaurant vroeg de ober terwijl hij mij naar een tafeltje met-zicht-op-zee

leidde: ‘Bent u alleen?’
‘Dat zie je toch.’
‘Het had gekund dat mevrouw iets later kwam,’ zei hij verongelijkt.
‘Misschien dat zij iets op onze kamer gebruikt,’ zei ik vergoelijkend.
‘Geen enkel probleem,’ zei hij.
Ik háát mensen die dit zeggen. Het restaurant was bijna leeg. De ober beweerde

dat de garnalen elke dag vers gepeld werden door lokale vissersvrouwen.
‘Zulke garnalen eet u in uw hele leven niet meer.’
‘Zeg dat wel,’ zei ik. Bestelde een fles Pommard.52

Gedwee at ik de garnalen met mayonaise.
Ik zag dat mijn vingernagels vies waren, de riempjes roestig bruin.
Toen ik de warme appeltaart met slagroom at, liepen de tranen over mijn

wangen. Ik bette ze met mijn servet. Heimwee naar iets dat niet bestond. Ik had
misschien meer moeten reizen. Wat had ik van de aardbol en van de mensen op de
aardbol gezien? Florence. Arles, toen ik als kind meedong in Le Concours des
Jeunes. Roemenië, ook voor een concours. Eindigde voorlaatste.

Sweet memories, mommy?
Wat had ik ooit werkelijk geregistreerd van mijn omgeving, mijn vriendinnen,

Anna? Lui, slordig, duister, op krukken, scheel als een otter, blind als een vleermuis,
ben ik langs hen gegleden.

‘Anna,’ zei ik geluidloos. ‘Help me.’

26

Zonder dat ik hem binnen had zien komen, stond Van Eyck bij mijn tafel.
‘Het was het mooiste ter wereld,’ zei hij.
‘Wat?’
‘Een schrandere mooie vrouw die een gezonde eetlust heeft. Het werd mij

gegund om u te zien schransen.’
De hoeken van zijn schildpaddenbek krulden opwaarts.

52 Pommard is een pittige, krachtige wijn uit de streek Bourgogne-Franche-Comté in het departement
Côte-d'Or in Frankrijk-oost.
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‘Ga zitten,’ zei ik. Ik schonk hem een glas Pommard. Hij knikte, smakte, veegde
zijn mond af met een hand vol levervlekken.

‘Ik wist dat je niet meteen in je bedje zou kruipen. Zal ik je de ongure kant van
onze stad laten zien? We zeggen geen woord over het interview. Dat is pas om
negen uur morgenochtend.

En je hoeft niet bang te zijn. Van Eyck zal je beschermen. Ook tegen hemzelf.
Indien dat laatste nodig mocht zijn. Het is niet waarschijnlijk.’

‘Wat kun jij mij voor kwaads doen?’
Hij deed een poging om te glimlachen. Het lukte niet.
‘Ik ben er te oud voor. Te oud voor goed en kwaad...’
Hij broedde op iets.
‘Ze hebben me van de krant een fax gestuurd. Stukken uit het archief. Het was

zeer lezenswaard. Je was een echt sterretje van de piano toen je tien was.’
‘Twaalf.’
Hij leunde met een elleboog op de tafel. Zijn wijsvinger boorde in zijn

slechtgeschoren wang. De denker. Hij krabde in zijn lendenen. Gordelroos. Een ring
van scharlaken bulten, verschroeid vel. Het werd mij bespaard.

De rij deurwaarders sjokte voorbij, in een trage maat. Hun jongensachtig jolijt
was weggeëbd. Zij leken in de ban van een noodlottige slaapzucht. Zwijgend liepen
zij in de natte wind van de zee.

‘Uitschot,’ zei Van Eyck. ‘Ik zie je morgen, negen uur. Wij zullen proberen een
verantwoord, diepmenselijk gesprek te voeren.’

De kop in de krant. LIEFDESNEST. ZONDERLING LIEFDESNEST IN HOTEL LUXOR. DE TWEE

VERMALEDIJDE VRIENDINNEN.

(Muziek, Chopin, 1ste pianoconcert, deel 2: Romanze - Larghetto, gespeeld door Martha
Argerich)
(Weer zittend, hangend over tafelblad)

27

Ik ben moe, mama, grenzeloos moe.
Een half uur geslapen. Pijn in mijn nek.
De deurwaarders die achter mekaar schuifelden, deden mij denken aan

krokodillen die voelen dat de waterplaats begint uit te drogen en die ’s nachts op
zoek gaan naar een nieuw meer of moeras, in de rij, achter mekaar, kont tegen snuit.
Zij moeten voor de dageraad, voor de verdorrende zon, bij het nieuwe water
aankomen. Zij haasten zich in de natte jungle, zo haastig dat je vlak naast hun
zwijgende, wroetende bekken een kind neer kunt leggen. Ook een jongetje.

Weer geslapen. Toen alle pindas, cashews, bierworstjes en chips met paprika
opgegeten. Lang geluisterd naar de geluiden in de slaapkamer, geruis, gesuis. De
verwarming, de zee.
Er werd geklopt. Het kamermeisje dat twee bonbons op een schaaltje bracht. Een
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parmantig, aandoenlijk kind met volle, korte beentjes. Zij vroeg of zij het bed open
moest slaan. Ik zei zo aanminnig mogelijk dat ik het zelf kon doen.

Zij moest niezen. Ik had in alle hoeken van het salon en de slaapkamer duchtig
gespoten met Egoïste. \\31

‘Is mevrouw nog altijd ziek?’ vroeg ze.
‘Ik voel me al beter.’ Ik rekte mij uit, alsof ik de zoute zeewind inademde.’
‘Ik bedoelde de andere mevrouw.’
‘Zij slaapt,’ zei ik.
Zij keek naar de vergrendelde deur, wou erheen. ‘Kom hier, zei ik. ‘Hoe heet

je?’
‘Esther.’53

‘Esther, kom zitten.’54 Zij was verwonderlijk lijdzaam. Vlakbij.
‘Esther, heb jij veel vreselijke dingen gezien?’
‘Wanneer?’
‘Tijdens je leven.’
‘Niet dat ik weet, mevrouw.’
Ik pakte vier briefjes van vijfhonderd frank uit mijn tas, ik wapperde ermee en

legde ze in haar schoot.
Ik ging achter de sofa, zij volgde mijn loop. ‘Kijk voor je,’ zei ik. Mijn handen

omklemden zachtjes haar keel. Mijn duimen duwden in het vreesachtig, teder vlees.
‘Niet doen, mevrouw,’ zei zij.
‘Ik doe niks,’ zei ik.
Zij bewoog haar schouders. De bankbiljetten gleden uit haar schoot.
‘Stil, zei ik. ‘Godverdomme stil.’
Ik streelde haar wangen, haar slapen, haar wenkbrauwen. Toen liet ik haar los.
‘Nu ben je in leven, zei ik. ‘En dan ineens niet meer. Vind je dat niet raar?’
‘Dat geldt toch voor iedereen, mevrouw,’ zei zij.
Daar had ik geen antwoord op. Huilebalk Emily Hopkins heeft zelden een

antwoord klaar.
‘U doet zo raar, mevrouw,’ zei zij.
Ik gaf haar nog een briefje van vijfhonderd frank. Zij stopte het in het

borstzakje van haar witte bloes, knielde en raapte de biljetten op. Zij kwam overeind.
Zij bleef gelaten wachten met een kleine hint55van nieuwsgierigheid.

Ik kuste haar mond die naar sinas smaakte. Ik aaide haar billen. Zij zei: ‘Ik ben
niet voor die kant, mevrouw, maar aan de andere kant wil ik u ook niet beledigen.’

Ik gaf een vluchtig kusje op haar neus.
‘Ga nu maar,’ zei ik.

53 Haar naam is afgeleid van de Babylonische Ishtar, godin van de vruchtbaarheid. Maar de huidige
godin Ishtar, Esther heeft nachtdienst. Omineus.
54 Toevoeging: (wijzend op een denkbeeldige plek naast haar op de sofa).
55 Eng. hint: vleugje, zweem.
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‘Zeer, zeer bedankt,’ zei zij. Zij keek in de richting van de slaapkamer, ons fort.
‘Kan ik iets voor mevrouw doen? Er is een dokter in het hotel.’

‘Ga godverdomme.’
Bij de deur zei zij: ‘Als u mij nodig heeft, kunt u mij bellen. Ik heb de nacht.’
Ik heb de nacht.

28

Naar een televisiedebat gekeken. Het geluid heel zacht. Alhoewel daar geen reden
voor was. Ik dacht te horen dat Anna boerde. Ik ging niet kijken.
De twee gele pilletjes ingenomen met een miniflesje Drambuie. \\32

Werking: een half uur.
En de tijd gaat nu in! Top!
Naar de wasbak gerend. Twee vingers in mijn keel. Tussen de klodders de twee

gaafgebleven pillen uit de prut genomen. Een kwart seconde eraan gedacht ze door
te spoelen.

Zij liggen nu op de tv.

29

De vrouw van de directeur ontbood me in de moestuin. Zij had een strohoed met
strobloemen op, en knipte rozen.

‘U lapt werkelijk alle directieven aan uw laars, mevrouw Hopkins. Alleen in de
daarvoor voorziene ruimte in de leraarskamer mag er gerookt worden. En dan nog
alleen als de andere leerkrachten er geen bezwaar tegen hebben. Dat u die
onophoudelijke aanslag op uw lichaam duldt, dat is uw zaak. Maar niet in onze
inrichting. Mevrouw Hopkins, ik verbied u te geeuwen als ik spreek.’

Zij leek op jou, mama, een voorname, buikige lady waarin ooit een wispelturige
bakvis verscholen zat. En nu een gezwel.

‘Of denkt u, omdat u ooit een artieste geweest bent als kind, dat u onze
leefregels kunt negeren? En u weet welke regels ik bedoel.’

‘Dat weet ik niet.’
Als ik toen onderdanig was geweest, haar rang en staat als echtgenote van de

directeur en haar gezwel had gerespecteerd, waren Anna en ik niet hier beland.

30

Op de tv ondervraagt een kribbige kale een vrouwtje dat honderd en één is
geworden. Of zij zich haar eerste kus herinnert.
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‘En of!’ snerpt het oudje. ‘’t Was direct de vlam in de pan. En dat is zo gebleven
voor de rest van ons leven, enfin, voor de rest van zijn leven. Hij is vertrokken in ’t
jaar tweeënzestig. Zomaar, van pure ouderdom.’

‘De kus,’ bedelt de kale, ‘de eerste kus. In welk jaar én welke maand was dat?’
‘Daar vraagt ge me te veel,’ zucht zij.
‘Maar dat weet u toch. De schoonste dag van uw leven. Hoe is het in Godsnaam

mogelijk dat u dat niet meer weet, u, die zo’n fabelachtig geheugen hebt?’
‘Voor cijfers, meneer. Cijfers kon ik goed onthouden. Het was ook nodig voor

onze commerce.’
De eerste kus. Moet ik antwoorden? Verveel ik jou? Ja? Dan vertel ik het aan

iemand anders. Er is niemand anders. Goed, dan stop ik mijn antwoord in de fles die
dobbert in de groene zee, in het tot een scheepje gevouwen papier.

31

De lift was leeg. Ik stapte in. ‘Wacht, wacht,’ riep Anna die aangelopen kwam, zoals
altijd te laat, zoals altijd met excuses, alibis. Zij had een nat T-shirt van Club Brugge
\\33 aan. De favoriete club van Patrick. Aan haar arm bengelde een plastic emmer
met borstels en dweilen.

‘Mijn moeder is even over en weer naar mijn broers.’
Excuses. Alibis. Waarom zei ze niet meteen: ‘Ik hield het niet uit zonder jou.

Vierklauwens56 reed mijn hengst Morgenrood57 door de vlakte, schuimbekkend
kletterde hij op de Woeste Hoogte?’58

‘Je bent helemaal nat,’ zei ik, vlak bij haar, hees als een verleider.
‘Hoe weet jij dat?’ zei zij zacht.
Ik herkende haar parfum. De mijne.
Zij beet op haar lippen als om te beletten dat zij iets uitschreeuwde. Toen

voelden mijn vingers de stramme halsspieren, het sleutelbeen, de nekhaartjes. Ik
begroef mijn gezicht in haar dik nat haar.

‘Ah,’ zei zij, ‘ah.’
Ik likte langs de wijde lippen, haar tong gleed langs mijn tandvlees, haar lippen

spanden zich, zogen op de mijne.

56 Vierklauwens: (Belg., verouderd) ijlings, in galop.
57 Het verband tussen het witte voortsnellende paard en de opkomende zon is al zeer oud. Dit beeld
én de beginnende liefde in de lift die opstijgt naar de zesde verdieping zal in direct contrast staan met
het slotbeeld waarin de wolk als een steigerend paard de eerste zon verduistert. (48)
58 Emily Hopkins wist blijkbaar van Wuthering Heights (1847) van de Britse schrijfster met dezelfde
voornaam Emily Brontë. Haar instinctive art (bottom-up) moet Claus hebben gefascineerd.
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Zonder mijn mond te verlaten duwde zij op knop zes. En op de zesde59

verdieping bleven wij staan. Ik voelde haar ribben, de wervels van haar ruggengraat
terwijl ik haar gezicht verkende met de top van mijn tong, in de oorschelp, in de
neusgaten.

En de honing van haar oren was bitter.
De deuren van de lift weken.
‘Nee,’ zei zij, toen ik haar wilde volgen. ‘Jij moet naar de derde etage.’ De rand

van haar emmer sloeg tegen mijn bovenbeen. Zij bespeelt mijn ziel, dacht ik. Nu al.
Ik hield haar tegen.

Later zouden een paar meisjes uit de hoogste klas getuigen dat zij ons afscheid
bij de lift op de zesde verdieping hadden gezien. Een zoenfestijn. Ik had een
tegenstribbelende Anna aangerand, zwoeren zij.
Annas getuigenis was dat zij meteen de lift verlaten had omdat Wardje op haar
wachtte in de refter.

32

Toen Anna twee maanden zwanger was van Wardje, wilde Patrick niets over een
abortus horen.60 Hij zei dat hij zich vader begon te voelen. En dat hij nieuwsgierig
was om te ontdekken hoe het kind eruitzag. Want misschien leek het wel op één van
zijn pokerspelende kornuiten.

33

Wardje zat in de hoogste takken van de eik. Vandaaruit kon hij twee kerktorens en
de Sluisberg61 zien. Wardje wou later alpinist of speleoloog worden. In de hoogte of
in de diepte. Anna zei: ‘Daarin is hij als jij. Geen middenweg, jullie maken het zo
ongemakkelijk voor jezelf.’

59 De ‘Woeste Hoogte’ is hier de zesde verdieping. Later zal Emily zich afvragen of de zesde
verdieping hoog genoeg is voor een dodelijke val. (37)
60 Dit moet achteraf door Anna aan Emily verteld zijn. Ik schat het vroegrijpe kind Wardje (dat - met
teddybeer - in de top van de eik klimt) een jaar of vijf, zes. Toen kenden Anna en Emily elkaar nog
niet.
61 Als met de Sluisberg de historische plek in de binnenstad van St. Truiden bedoeld was, zou Wardje
ook de stad zelf hebben gezien. Is de naam dus gefingeerd? Of is het een drukfout? Of is zij afgeleid
van De Kruisberg of De Kluisberg, heuvels bij Ronse in de Vlaamse Ardennen. In dat geval zou
Anna’s dorp in het zuiden van Oost-Vlaanderen liggen. Maar dit matcht niet met haar West-Vlaamse
tongval: “... ik zien joen gèren.” (42)
Overigens, dat het huis van Anna, waar Emily kwam inwonen, in een dorp ligt blijkt uit de
samengetroepte “dorpelingen” (33) en uit het vliegtuig dat in een volmaakte boog “over het dorp”
scheert. (40)
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Zij gilde: ‘Wardje, kom uit die boom of ik doe wat!’
‘Wat doe je?’ kraaide hij.
‘Ik kom je halen.’
‘Kom dan, luie kont.’
Zij stond onder de eik met gespreide benen, handen in de heupen als een jong,

wild viswijf.
‘Kom uit die boom of ik krijg wat.’
‘Wat krijg ik?’ riep hij.
‘Wat je wil.’
Hij kroop in de wiebelende, krakende takken. Wij zagen hem, hij had zijn beer

Billy bij zich, hij wurmde zich uit het laagste lover.
‘Wat ik wil is spaghetti met tomatensaus en gehaktballetjes en daarna twee

moorkoppen.’
‘OK,’ zei zijn moeder.
‘OK? vroeg hij. ‘Echt waar?’
‘Echt waar!’ zei ze.
Met een rubberachtige sierlijke sprong belandde hij in de aardbeiplanten. Anna

vloog op hem toe en rukte hem overeind, met haar ene hand hield zij zijn kraag vast,
met de andere gaf zij hem harde meppen die afschampten op zijn schedel, op zijn
wangen.

‘Gehaktballetjes!’ riep zij.
Met een van pijn en verbazing verwrongen gezicht keek hij naar mij,

wanhopiger dan ooit. Vanwege het verraad, vanwege de hinderlaag. Anna trok aan
zijn oor, draaide het oor. Tot zij met een houterige danspas Wardje naar het
schuurtje sjouwde. En hij riep: ‘Emily, Emily, dat is vals. Mijn moeder is een valse
kut!’

Ik kwam niet tussenbeide. Volgens een nooit uitgesproken afspraak. Wardje was
van haar en ik was van haar en never the twain shall meet.62

Een paar dagen lang liep Wardje verongelijkt door het huis. Hij weigerde te
eten, te spreken, te spelen. Oscar, zijn vriendje, zei dat hij zelfs weigerde met de
Nintendo \\34 te spelen.

De derde dag zei Anna: ‘Ben je nog altijd lastig? Heb je je tong nog altijd

62 Emily citeert hier de openingsregel van The Ballad of East and West van de Britse schrijver Joseph
Rudyard Kipling (Bombay (Brits-Indië) 1865 – Londen, 1936):

Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet,
Till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment Seat;
But there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth,
When two strong men stand face to face, though they come from the ends of the earth!

Eenvoudig gezegd: Emily grijpt niet in omdat de wereld van Anna en Wardje haar niet aangaat.
Althans, dat denkt ze. Maar als het kind dood is, blijft het wel spoken in haar hoofd.
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verloren?’
Zij maakte spaghetti met tomatensaus en gehaktballetjes. Grimmig staarde hij naar
de dampende pot. Hij kwijlde.

Toen schoof hij zwijgend zijn bord naar zijn moeder.63 Hij slokte het overvolle
bord spaghetti naar binnen. Hij liep met het bord naar de keuken en hield het onder
de warmwaterkraan. Toen droogde hij het bord met een theedoek en zette het in de
kast. Toen ging hij het huis uit. Ik zag hem door het dof glas van de veranda. Ik zag
hoe hij aarzelend bleef staan en in de richting van de Sluisberg speurde. Ik zag hoe
hij Billy tegen zich aandrukte.

Die avond kwam hij niet thuis.
Anna liep door de straat, in de wei, langs de villa’s. Zij gilde zijn naam. Oscar

had Wardje ook niet gezien.
Het werd steeds donkerder.
Haar snerpend gegil hield geen list meer in.
‘Hij komt wel,’ zei ik. ‘Hij zal weer honger krijgen.’
‘Hij komt niet,’ zei ze.
Zij telefoneerde naar Patrick op zijn GSM. Patricks lief zei dat hij in vergadering

was.
‘Vergadering,’ zei Anna bitter.
Zij bleef op de drempel van de voordeur staan. Zitten. Opstaan. Roepen.
Ik belde de politie. Terwijl wij wachtten, volgden wij een tv-quiz. Anna scoorde

niet één punt. De hoofdstad van Roemenië schoot haar niet eens te binnen.
De agent vroeg of Wardje nooit kattenkwaad had uitgehaald.
‘Nee,’ zei zij mat, verstrooid. ‘Wardje houdt van alle beesten.’
‘Wij moeten geduldig zijn,’ zei de agent als tot een dementerende. ‘Wij kunnen

moeilijk een helikopter inzetten.’
‘Waarom niet?’ vroeg Anna.
‘En wie gaat dat betalen?’
Toen reed Patricks Kawasaki in de straat die ondertussen bevolkt was door

keuvelende buren. Zij die fluisterden, samenzwoeren, grinnikten om ons.
Patrick zei: ‘Wij moeten vooral systematisch te werk gaan.’
De agent vroeg hem of hij familie was.
‘En niet zo’n klein beetje,’ zei Patrick. In de keuken trok hij zijn handschoenen

uit. Hij gaf Anna een joint. Ik rukte die uit haar vingers.
‘Emily,’ zei Patrick. Ik kon me niet herinneren dat hij ooit mijn voornaam had

uitgesproken. Het was altijd: ‘die daar’, of ‘die Engelse’; of ‘uwe kameraad’. ‘Emily, ik
weet beter dan jij wat Anna nodig heeft.’

Een tweede politieauto verscheen met zwaailichten en getoeter. De buren

63 Plotselinge stilistische overgang naar een staccato. Een ritueel vindt plaats. De ongeveer even lange,
maar niet lange zinnen schuiven in het gelid. Tonen de vastberadenheid van het dappere jongetje dat
zijn besluit genomen heeft en zich vastklampt aan zijn trouwe kameraadje Billy.
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stonden er omheen. Anna stapte op haar fiets en reed in de richting van de Sluisberg,
met een rinkelende bel. Daarachter reden een politieauto en Patrick. Knipperlichten
tussen de bomen met een blauwe glans.

Anna maakte een bocht en keerde terug. De motor met zijn geknetter, de auto
met zijn sirene volgden. Nauwelijks hoorbaar daartussen de schrille kreten van Anna
en de fietsbel.

Op het erf van de buurman waren meer dorpelingen samengetroept. Eentje
maakte polaroidfoto’s van de voorgevel, het tuintje, de omstanders.

Anna dronk karnemelk. De enige in onze huishouding die karnemelk lustte was
Wardje. Anna’s ogen in diepe holtes. Haar slappe, versleten mond. Zij zei, schor: ‘Ik
wil niet slapen als hij terugkomt.’

In de keuken waar motorrijders64 van Patricks club zaten te kaarten, zei zij: ‘Ik
zou nu liever hebben dat jullie mij met rust lieten. Laat me alleen.’

‘Ik ook?’ vroeg Patrick.
‘Jij zeker...’
‘Je wordt bedankt.’ Hij zoog aan zijn joint. ‘Het is ook mijn kind.’
‘Misschien.’
‘Anna, godverdomme. Wees toch eens redelijk. Jij hebt Wardje niet gewild. Als

ik toen niet doorgezet had, was er geen Wardje geweest.’
Toen zij onder de douche stond, dacht ik eraan hoe nutteloos en kil ik in zulke

situaties optrad. Ik kon niet troosten, opbeuren, vertellen dat zij geduldig moest zijn,
dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen.

Zij trok een trui van mij aan, maten te groot.65 Stak handdoeken en slopen en
haar badjas in de wasmachine.

De dageraad. Vervloekte dag. Een volle, lauwe zon.
Voor de zoveelste keer deed zij de ronde in ons huis. In de slaapkamer trok ze

bruusk de kastdeur open alsof Wardje te voorschijn zou springen.
De meeste buren waren afgedropen. Een agent had het over de statistieken, het
soort weglopen, de redenen. ‘Maar je kunt er geen staat op maken, elk geval is een
geval apart.’

Toen ging Anna voor de vierde of de vijfde keer speuren in het schuurtje dat wij
de garage noemden. Zij kroop in het gammele Fiatje.

Zij zat achter het stuur zoals Wardje er soms zat en probeerde het gegrom van
de motor na te bootsen zoals Wardje soms deed. Zij reciteerde automerken. Ineens
duwde zij zich af van het stuur. Zij duwde zich ook af op de zijdeur van de Fiat, en
rukte de kofferbak open. Een geur van gemorste benzine, een kind met een Schotse
plaid over zijn hoofd. Zij trok de plaid weg. Wardjes hoofd lag tegen de kale plek

64 Die motorrijders waren blijkbaar meegekomen met Patrick.
65 Een trui van mij: blijkbaar woont Emily in bij Anna. Een paar zinnen later is sprake van “ons huis.”
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van Billys buik. Kleine speleoloog.66

Anna wendde zich af, zag mij niet. Zij zei van alles maar door het geroep en
gekwaak van de buren en de agenten die schreeuwden in hun telefoons kon ik het
niet verstaan.

 (staande)

34

De gerant van het hotel is net de deur uit. Ook hij snoof mijn kwistig ge-spray. Ik
zag hem denken: provincialen zijn altijd protserig met hun parfum.

Een rond baasje, een kop kleiner dan ik, met een bril zonder montuur en een
olijke blik.

Hij vroeg of hij binnen mocht komen. Ik zei dat mijn vriendin sliep. ‘Dan zullen
wij zachtjes converseren,’ zei hij. Wij gingen in namaak Art Decostoeltjes \\35 op de
gang zitten.

De gerant trok zijn broekspijpen omhoog.
‘Heeft men u ooit verteld dat u op Joan Crawford lijkt?’
‘Ja,’ zei ik mat.
‘Als twee druppels,’ zei hij. Zijn bril zakte tot de vlezige punt van zijn neus.
‘Welnu,’ zei hij en zweeg.
‘U wilt dat wij het hotel verlaten.’
‘Zo brutaal zou ik het niet durven stellen. Wij hebben u in vol vertrouwen de

Spilliaert-suite gegeven...’
‘Twaalfduizend frank is niet gegeven.’
‘Het tarief van het seizoen.’
Op het einde van de gang was Esther te zien. Zij leunde met haar ellebogen op

een karretje met schoonmaakspullen. 
De gerant zei: ‘U zult gemerkt hebben dat onze service de meest veeleisende

cliënteel kan behagen. Ons team is flexibel en getraind en mensvriendelijk...’
De man reciteerde de foldertekst van zijn hotel.
‘Ik zou zeggen, komt u eens terug, desnoods met uw vriendin, op een tijdstip

dat het u en mij beter schikt.’
‘Waarom?’
Hij wachtte, verwachtte, zei toen: ‘De heer Van Eyck heeft ons op de hoogte

gebracht. Mijnheer Van Eyck is één van onze beste klanten, en wij vertrouwen op
zijn oordeel.’

‘En zijn oordeel was?’
‘Dat het wenselijk zou zijn... gezien de drukte... en de kwaliteit van onze

gasten... Wij kunnen ons geen ongezonde publiciteit permitteren. Dus, ik zou

66 Kleine grotonderzoeker. De klank van het woord roept een kind op dat speelt.
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zeggen, laten Luxor en u elkaar voorlopig vaarwel wensen.’
‘Om ruim baan te maken voor deurwaarders.’
‘Zo kunt u het ook stellen.’
‘Geef ons een uur of drie,’ zei ik.
‘Twee,’ zei hij. Routineus. Altijd overal afbieden.
‘Drie.’
‘Maar dan stipt.’
‘As stipt as can be.’
Hij dacht na. ‘En wees zo goed om u bij vertrek naar de dienstuitgang te

begeven.’
Ik was moe, zo moe. Ik vluchtte in de Spilliaert-suite.

(Muziek, zacht, loopt even door tijdens de tekst)
(zittend)

35

Zo, meneer Van Eyck heeft geklikt. Veel nieuws kan hij niet hebben verteld. Alle
details hadden in de krant gestaan na de onterende presentatie op de beeldbuis, toen
Anna, mijn ster, mijn alles, zo nodig aan de tv-reporter van de uitzending De Andere
Kant zo fijntjes uit de doeken moest doen welke verhouding wij hadden. Hoe ze zo
nodig moest blèren dat het allemaal haar schuld was, dat zij haar huwelijk niet
voldoende in stand had gehouden, haar vrienden en kennissen in de steek had
gelaten, dit alles in de ban van een obscene ex-pianiste. Waarop een schimmige foto
van mij werd getoond. Waarop het publiek in Studio Twaalf boe begon te roepen.
De foto van onze vakantie in Schotland, onze enige reis.

Twee afschuwelijke, eenzame weken later stond Anna voor de deur. Opnieuw
geblèr. Dat ze ’t niet zo had bedoeld, dat ze stoned was geweest, dat de omroep haar
twintigduizend frank had betaald, dat ze vergiffenis vroeg en niet zonder mij kon
leven, dat ik de enige was die iets om haar gaf.

En sindsdien suste ik haar nachtelijk gekerm.

(Opnieuw muziek, die even doorloopt)

36

De leerlingen gleden over de gladde speelplaats en stoeiden, piepten. Een heldere
winterse dag. De vrouw van de directeur had een nepbontmuts met flappen op en
een roze zonnebril. Droeg een beige lakleertasje.

‘De directeur,’ zei ze, ‘heeft geen enkele zin om zich in jullie geval te verdiepen.
Uiteraard kan hij niet anders en te zijner tijd zal hij jullie dossier klaar hebben. Maar
hij wil er geen dagen aan spenderen. Hij vindt ook dat het een geval van en voor
vrouwen is. Dat zegt hij niet natuurlijk, maar ik ken hem al tweeëntwintig jaar.
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Natuurlijk begrijp ik jullie. Ik ga mee met mijn tijd. Nieuwe tijd, nieuwe zeden.
Alleen niet hier. Hier zijn wij, wij allen, aan regels gebonden. En er zijn bewijzen.
Alle leerkrachten die de directeur heeft ondervraagd zijn het erover eens dat er grove
fouten gemaakt zijn door jullie allebei. Sommigen spraken zelfs van provocatie. Het
gebruik van verboden stoffen binnen de muren van de school. Aanrakingen op
klaarlichte dag tijdens de lesuren. En iedereen is op de hoogte van het feit dat u
samenhokt, ik kan er geen ander woord voor vinden, samenhokt onder één dak.

U kunt in beroep gaan. Natuurlijk kunt u dat. Het is zelfs uw recht. Het zal u
alleen maar de oren van de kop kosten.

Ik heb u, mevrouw Hopkins, regelmatig gesmeekt: een béétje discretie! De
directeur staat open voor uw verweer, maar maak u geen illusies, zijn hoofd staat niet
naar dit soort problemen...’

37

Ik klamp me vast aan deze schrijverij. Ja, het is om tijd te winnen.
Het wordt later en later.
Ik heb de laatste exta67 genomen. Een zachte felle brand. Is de zesde verdieping

hoog genoeg? Nooit zal ik in een aluminium karretje rondrijden, vastgebonden aan
pols en enkel.
Exta is op. Opperdepop. Good riddance.68

Vanuit Annas kamer komt een gore geur. Taleggio69?
Sterker: Munster70. Iets sterfelijks. Ik tik op het deurpaneel. Ik roffel stilletjes. Ik sta
in lichtelaaie.

‘Wat is er?’ zeg ik met Annas verdrietig, iel stemmetje.
‘Ik ga nog even de deur uit,’ antwoord ik.
‘Dat is een goed idee. Kom me even een kusje brengen. Alsjeblief.’
‘Ik heb geen kussen meer. Het mandje kussen is leeg,’ zeg ik, met mijn eigen

pedante stem.
‘Toe nu. Dun, bloedarmoedig, nog twee keer. ‘Toe nu. Toe nu.’
Iemand belet mij naar Anna toe te gaan. Iemand duwt mijn schouders naar

beneden, tot ik in een verwrongen lotuszit op het tapijt terechtkom.
Die iemand is een mevrouw in een mantelpak. Ik zie haar leikleurige schoenen

met enkelbandjes. Zij streelt mijn haar, grijpt mijn haar met ijzersterke vingers en
trekt het naar boven, tot de hoogte van haar kruis, zij plet mij tegen textiel, kant en

67 Exta: [ekstc] van ecstasy, XTC, ‘lovedrug’. Begint meestal na een half uur te werken. Is na 4 tot 6
uur uitgewerkt.
68 Good riddance: lett.: een goede bevrijding. Daar ben ik mooi van af.
69 Taleggio: Italiaanse kaassoort, genoemd naar het gelijknamig stadje bij Bergamo in Lombardije.
70 Munster: Franse kaas uit de Vogezen. Penetrante geur, stinkkaas.
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zijde, tegen een zachte maar gespierde huid.
Op de gang staat een schoenpoetsmachine. \\36 Ik hou er mijn naakte voeten

tegen, zool en tenen. Anna kietelde mijn zool, ik haar oksels. Kijken hoe lang je het
uithoudt.

38

Toen zij voor het eerst in mijn kil, leeg huis kwam, zei Anna: ‘Ik durf niet. Ik heb er
vaak aan gedacht, over gefantaseerd. Ben jij alleen voor vrouwen?’

‘Nogal.’
Zij giechelde. ‘Wat is dat nu voor een antwoord?’
‘Ik ben voor...’ Ik hield mijn adem in. Ik zei: ‘Voor jou.’
Wij kleedden elkaar uit. Zij rilde. Te laat bedacht ik dat ik het haardvuur aan had

moeten steken. Ik zag me niet zo gauw met houtblokken sjouwen in mijn blote kont.
“Wat wil je drinken? Er is sherry, port.’ Ik klonk als een versierder in een

nudistenkamp.
‘Niets,’ zei Anna. ‘Ik wil er met mijn gedachten bij zijn. Bij niets anders. Je moet

het mij voordoen, leren.’

39

Mijn vingers, mijn polsen doen pijn. Goed zo. Ergens moet de vernieling van de
instrumenten beginnen. Geen enkele klank meer. Ik had graag nog Martha Argerich
gehoord. Haar derde concert van Bartók. \\37

Haar temperament, haar kunde, de treurnis en de kracht van wensdromen. Het
adagio!

Ik lijk wel een recensent.
Argerich: virtuoze, fluttige trut.

40

Anna piekerde. Zij trok een blouse van dubbele krip \\38 uit, een andere van zwarte
zijde aan. Mijn cadeaus.

‘Waarom ben je zo zenuwachtig?’
‘Ik ben ongesteld.’
‘Dat is het niet.’
‘Wat zou het anders zijn?’
‘Morgen of overmorgen zul je het toch vertellen.’
‘Ik heb het warm, dat is alles.’
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‘Anna...’
‘Mag ik me zorgen maken? De huur, de schulden, niks in het vooruitzicht, niks.’
‘Dat is het niet.’
‘Ik ben zwanger,’ zei Anna.
Ik wou schreeuwen: ‘Van wie, wanneer, hoe, zwijn? Met jouw Wardje onder het

gras!’ Ik bracht niets uit.
‘Ben je nu boos? Ik kon er niets aan doen. Hij wou mij troosten.’
Patrick had haar getroost in de slaapkamer, in de pasgewassen, pasgestreken en

naar lavendel ruikende lakens.
‘Er is niets meer dat mij iets kan schelen. Ik ben leeg,’ zei Anna.
‘En die leegte heeft Patrick gevuld met zijn lul.’
‘O, wat ben je komisch.’
‘Nooit geweest.’
‘En jij was er niet. Je liet me alleen.’
‘Wanneer?’
‘Na de begrafenis.’
‘Wanneer na de begrafenis?’
‘De woensdag erna.’
‘Ik was er wel.’
Welles, nietes, triest gekef.
Padvinders fietsten voorbij. Wardje wou erbij.
Een sportvliegtuigje scheerde in een volmaakte boog over het dorp. Op zoek

naar een stout kind.
Die woensdag was ik er niet geweest. Een recital met commentaar voor de

oudervereniging van Aalst. Van Purcell \\39 tot Liszt. Tienduizend frank plus
reiskosten.

(Het licht op het zeezicht is nu helemaal uit)

41

Anna ging liggen, schikte de kussens, lag stil met gevouwen handen, een liggende
biddende.

‘Geef mij de foto.’ Zij keek ernaar als naar een nieuw, vreemdsoortig voorwerp.
‘Je had een broertje gehad,’ zei ze en kuste de foto. Op de foto had Wardje het

donkerrood uniformjasje met gouden knopen aan dat hij gedragen had als
hotelgroom in de operette De Graaf van Luxemburg. \\40

Anna legde de foto op het nachttafeltje naast de twee melkchocolaatjes van het
hotel.

Zij zou niet meer snoepen. Voor de lijn.
Naast de foto ligt het kaartje van Waardig Sterven. ‘Indien ik in een toestand

terecht zou komen dat mijn lichamelijke of mentale’ - mentale onderstreept met
lipstick - ‘toestand dermate is afgetakeld dat er geen redelijke hoop meer is.’
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Ik ben geen lid van die vereniging. Ik wil onwaardig sterven.

42

Ik ben te lang in deze kamer. Mijn rechterhand krijgt kramp. Duizelig van woede.
Omdat ik Patrick heb opgeroepen. Het slijm van Patrick in haar. Een slijmerige
clone ontstaat. Is nu al zichtbaar. Nee, niet voor het blote oog. Stel je voor.

(gaat staan)

Ik besluit weg te gaan. Ik trek mijn zwarte veterschoenen aan. Ik ontsluit de deur van
Annas kamer. Ik wil mijn bruid zien. Nu onze wittebroodsweken voorbij zijn.’

Op het hoofdeinde van het bed ligt een berg lakens, kussens, truien,
handdoeken. Het kluwen is bespat. Een glimmende plas bloed ligt als een meertje
tegen de liggende gestalte zonder hoofd en schouders. Bloed is door de matras en in
het langharig tapijt gesijpeld. Een scharlaken slagveld met glinsterende en doffe
plekken, een niet helemaal opgedroogde tomatensaus.
Ik bedenk dat ik Anna’s bloedgroep niet ken.
Van haar zijn alleen de knieën, de albasten voeten te zien.71 Ik nader het bed, mijn
schoenen maken een soppend geluid in het bloedend tapijt.

Ik haal een deken weg, de heuvel van doorweekt textiel valt uiteen, naast Anna.
Er is een geluid te horen dat lijkt op knarsetanden of op een krakend bed.

Ik gooi twee lakens open, bloed druipt van mijn vingers.
Anna is dunner dan ik me herinner. De lippen zijn bleek. Een oog is gezwollen,

paars. Haar wang smaakt naar medicijn.
Ik wrijf mijn wang tegen haar gladde, gespierde, gekoesterde buik, langs haar
schaamhaar dat ik verleden week nog heb geknipt. Ik zeg haar dat ik verga. Ik kom
overeind, ik zwijmel, ik leun tegen de kleerkast die ook een krakend geluid
voortbrengt. Ik steek de twee melkchocolaatjes in mijn mond. Ik laat ze smelten, ik
laat de bruine pap in haar navel druppelen, ik lik de navel, de heupen die koud zijn
en benig. Ik ben het die knor en kraak en kras. Ik knijp haar neusgaten dicht. Ik zeg

71 In het tekstboek staat: “Van haar zijn de onderjurk te zien, de knieën, de albasten voeten.” Maar
even later wrijft Emily haar wang tegen Anna’s buik en schaamhaar zonder gehinderd te worden door
een onderjurk. Dat dit kledingstuk ontbreekt zou in overeenstemming zijn met de tekst in scène 47:
Kleed je uit. - Wil je dat? - (...) - Kleed je uit. - Helemaal? - Helemaal, waardoor het impliciet aannemelijk is
dat de vrouwen naakt zijn als ze vechten en dus dat Anna ook naakt is onder de stapel kleding en
beddengoed. 
Zoiets is een detail en zal de lezer of toehoorder ontgaan die het verhaal voor het eerst ondergaat,
maar niet de performer die zijn monoloog voor welgeteld de zevenennegentigste keer heeft
doorgenomen. Hem vallen ook andere details op, zoals het feit dat Emily geen lijkenlucht ruikt, als zij
Anna’s kamer binnengaat, terwijl die lucht al zeer penetrant was in de belendende kamer waar zij zich
daarvóór bevond. Het rook er naar “munster” en naar “taleggio” en Emily moest de geur wegspuiten
met “Egoïste.” Een twijfelachtig detail is verder het Hermèssjaaltje, dat ineens opduikt in scène 47, zie
noot 83, pag. 59.
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haar dat ik van haar hou, ik zeg het in haar dialect: ik zien joen gèren.72

Ik druk het gave starre oog dicht. Zij mag mij niet zien, ook al kan zij mij niet
zien. Ik wil haar niet tot leven wekken. Het is volbracht. Niet zoals gepland maar
toch afdoende.

De manier waarop heb ik keurig genoteerd in mijn brief aan de notaris. Eén
bericht op het stompzinnig, bijna doorschijnend briefpapier van het hotel, met de
tijgerachtige sfinx die loenst.

Sodium thiopental73 en je bent buiten westen, dan pancuronium bromide74 en je longen
begeven het, en als laatste potassium chloride75, en je hart staat stil. Niet te vroeg.

Ik kus haar met een misselijk makende liefde. Ik beroer haar oorschelp met mijn
lippen. Ik haal het antiek zilveren ringetje dat ik haar voor haar verjaardag heb
gegeven van haar vinger en tracht het over mijn pink te schuiven. Dat lukt niet. Met
een slok van de Seven-Up die Anna voor de helft heeft opgedronken slik ik het
ringetje naar binnen.

Nee, mama, niet om de nabestaanden een loer te draaien. De nabestaanden
bestaan niet meer.

Ik staar naar het onherkenbaar lichaam, bleek en gaaf. Alleen de keel is
verwoest. Uit de gekartelde opening van de keel en de kapotte stembanden heeft zij
nog gerocheld.

Anna is nat van binnen. Mijn middenvinger en wijsvinger aaien, bewegen.
‘Kom,’ zeg ik. Zij riep meestal: ‘Ik kom, ik kom.’ Nu spannen haar bovendijen en
haar kuiten zich niet. Ik streel haar met vier gestrekte vingers. Mijn hand wordt moe.
In de afzichtelijke stilte is een licht geslurp te horen.

Ik wil verder met mijn gehavende pop spelen. Ik woel met mijn haar in haar
liezen, maar ik kan geen zweempje wellust oproepen. Zoals in die andere tijd.

(weer gaan zitten)

43

In onze wittebroodsweken. Wij waren schaamteloos uitdagend en Annas familie met
haar moeder op kop, de leraren, de priesters, de boekhouders, de directie, de
sportleraar waren gekwetst, geërgerd, riepen om politie, om boete.

72 Ik zien joen gèren is West-Vlaams voor: ik zie u gaarne (Ned.: ik hou van jou). Het dialect van Anna is
dus het West-Vlaamse. (Vgl. de opmerking over de Sluisberg, scène 33.)
73 Sodium thiopental: een barbituraat. Middel bij narcose, anesthesie. Tegenw. propofol. Ook voor
sedatie.
74 Pancuronium bromide: spierverslapper. In de USA gebruikt als 2de medicijn bij een dodelijke
injectie. Bijwerking: overmatige speekselvloed.
75 Potassium chloride: (KCl) een zout, samengesteld uit potassium en chlorine. Geurloos. Wit of
kleurloos. Lost makkelijk op in water. Smaakt naar zout. O.a. gebruikt voor dodelijke injecties.
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In die nevelige, heiige76 tijd. Tot ik van het college weggejaagd werd als een
loopse teef. En Anna in mijn val meetrok. Anna die als ik een recitalletje gaf in de
provincie, op de eerste of tweede rij zat en applaudisseerde. Een andere Anna die de
naam van haar kind riep, loeide, gulpend77 naar lucht, de naam inslikkend, het klonk
als ‘wratje, wratje’. Haar wimpers vielen uit.

44

Ik zei: ‘Het is een ziekte. Als gordelroos of botkanker. Het heeft een naam, maar ik
kan er niet opkomen welke naam. Iets Latijns. Er was een Duitse schrijver die eraan
leed. Die zijn hele leven gezocht heeft naar een vrouw die met hem uit het leven
wilde stappen.’78

‘Heeft hij haar gevonden?’
‘Ja. Henriëtte heette ze, geloof ik.’
‘Ik denk aan niets anders,’ zei Anna.
‘Dan ben jij mijn Henriëtte,’ zei ik.
‘Hoe heette zij met haar achternaam? Wel, jij die alles weet?
Zij keerde haar rug naar mij toe en zei de vertrouwde litanie.
‘Ik heb niets. Ik heb geen kind. Ik heb geen geld. Ik heb geen eigen huis, ik heb

geen eigen familie. Alleen jou en jou heb ik ook niet.’
Ik trok haar op mijn schoot, zij liet begaan, ik wiegde haar.
‘Zou je durven?’ zei zij behoedzaam.
‘Ik durf al van toen ik twaalf was.’
‘Je loopt anders nog prima rond.’
‘Prima.’ Ik haat het woord.
‘Wedden dat ik durf,’ zei Anna. Zij sprong bruusk overeind.
‘Waarvoor wedden wij dat ik durf? Met jou?’
‘Voor de eer.’
‘Emily, Emily.’
‘Want als je deze weddenschap gewonnen hebt, kun je de winst niet ophalen.’
‘Voor de eer’ zei zij. ‘OK. Hoe? Kom op. Emily, ik ben je Henriëtte. OK? Als

het maar geen pijn doet. Als het maar een sprietje pijn doet, doe ik niet mee.’
Zij danste met trippelpasjes, haar heupen wiegden, trilden. Een conga zonder

muziek.

76 Heiig: (van de lucht, de atmosfeer) onhelder, wazig (m.n. bij droog warm weer).
77 Gulpen: (hier) zwelgen, met grote teugen drinken. (Ook: gutsen, met grote teugen drinken.)
78 De Duitse schrijver was Heinrich von Kleist. Hij vond zijn Lebensplan mislukt. Henriëtte Vogel, zijn
intieme vriendin was terminaal ziek. Zie deel II, pag. 149.
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45

Esthers boertige kopje lachte me medeplichtig toe. Zij stond in de deuropening met
een schaal amandelkoekjes en marsepeinbonbons.

‘Met de groeten van mijnheer Maurice,’ zei ze.
Ik was buiten adem, want toen de bel ging was ik als een kangoeroe door de

salon gesprongen en had ik het raam wijd opengezet.
‘Ik moet de kamer beginnen schoon te maken,’ zei Esther. Zij stapte langs mij

de kamer in, zette de schaal op het buffet.
‘De tijd is nog niet verstreken,’ zei ik.
‘Mijnheer Maurice voorziet altijd het ergste,’ zei zij. ‘Mag ik even zitten? Eén

minuutje?’
Ik knikte.
‘Mijnheer Maurice durft zelf niet te komen. Hij is bang van u.’
‘Zeg hem... dat ik... dat wij...’ Paniek overviel mij, mijn hart bonsde.
‘Ik zal zeggen dat u bijna klaar bent met inpakken.’
De zee ruiste de kamer binnen. Esther haalde een notaboekje te voorschijn en

reikte het mij aan.
‘Ik zal mijnheer Maurice zeggen dat ik u heb geholpen met inpakken en dat u nog
een uurtje nodig hebt. Hij zal er niet erg op letten, hij is nogal bezig met de
deurwaarders.’

Het was een goedkoop notaboekje met ruitjes.
‘Zou ik u mogen vragen om uw handtekening en die van mevrouw in mijn boek

te zetten. Ik wist helemaal niet dat jullie B.V.s waren.’
‘B.V.s?’
‘Bekende Vlamingen. Ik heb al, kijk maar, Arno \\41 en Opium \\42, en Will

Tura \\43 en minister van Rompuy. \\44 En daar, dat is de laatste schuimwijnprinses.
Mijnheer Van Eyck heeft me verteld over de uitzending over mensen die een kindje
verloren hebben en niet meer onder de mensen durven te komen.’79

Ik krabbelde iets met haar potlood.
‘Vraagt u het ook aan uw vriendin?’
‘Die slaapt nog, zal ik voor haar tekenen? Ik ken haar handschrift zeer goed.’
‘O nee,’ riep Esther verbaasd. ‘Dat zou mijn hele boek ongelovig,

ongeloofwaardig maken. Maar ik vraag het haar als ik de bagage op kom halen.
O, nog iets. Wilt u er ook de datum op schrijven?’

46

79 De snuffel- en roddelaar Jan van Eyck is dus inmiddels geïnformeerd over het verlies van Wardje.
Voor het kind Esther is hij een autoriteit.
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Belofte maakt schuld. En de dikke bult heb ik in mijn keel. Ik kan met moeite
slikken. Alsof Annas zilveren ringetje blijft steken.
Het wordt tijd dat ik mijn deel van de weddenschap volbreng. Als mijn schrift vol is.
Langer dan mijn schrift wil ik niet leven. Het moet mooi vol raken, precies tot de
laatste pagina, de laatste paragraaf. Dat is de opdracht.

Ik verbeeld me, mama, dat je in het ziekenhuis gekluisterd ligt, polsen en enkels
vastgebonden want je wil uit het bed, je wil in de gangen lopen, mij zoeken.
En vastgepind in je nat bed, ben je verplicht om mijn relaas aan te horen. Ik zal het
je voorlezen als ik daar nog tijd voor heb. Van het begin af aan, met een gedragen,
bijna serene stem. Zoals ik jou aan moest horen als ik bij jou in bed lag. Wij hadden
allebei eenzelfde nylon nachtjapon aan, een roze met frulletjes rond de nek. Terwijl
ik liever mijn pyjama droeg met de zeven dwergen.

Je vertelde steeds hetzelfde verhaal, over kabouter Jeukgraag en het konijntje
Kanniemeer. Hoe ze mekaar kietelden.

Jij kietelde, jij was het konijntje alhoewel je daar te volumineus voor was met je
losse borsten die vrij kwamen van de nachtjapon en wiebelden met opgerichte,
steenharde tepels waaraan de stoute kabouter moest zuigen. Daarna moest Jeukgraag
in het geheime bosje zoeken naar Onzelieveheerbeestjes en die vond hij nooit, ook
niet als het konijntje zijn pootjes spreidde en in de lucht wipte. Kabouter Jeukgraag
wou ook graag wippen en klom op het welig, gespreid, geurend zoogdier. Omdat het
konijn bang was dat de kabouter zou vallen sloeg het zijn poten om de lenden van
Jeukgraag. Zo reden zij juichend door de wolken. De deur van de slaapkamer stond
altijd op een kier maar je kon wel een elegante, sombere man ontwaren in een
gekreukeld ecru linnen pak. Of in plusfours.

Toen deze man van de ene dag op de andere wegbleef vertelde je niet meer en
mocht Jeukgraag niet meer in de slaapkamer. Hij huilde in zijn kamertje, in
verwarring, hij miste de harige warmte.80

47

‘Wij zijn iets vergeten,’ zei Anna in bed. ‘De advertentie in de krant. Wij melden u
met grote droefheid.’

‘Nee,’ zei ik. ‘Geen advertentie.’

80 Er is een opvallende analogie tussen de psychopathische moeder van Emily en die van Rainer Maria
Rilke (1875 - 1926). Getrouwd met een ontevreden man met een zwak karakter, was zij (Sophie Entz)
een bazige vrouw, die haar dromen over een voornaam leven niet vervuld zag in haar huwelijk. In
1884 leidde dit tot een echtscheiding. Doordat zij niet over de vroegtijdige dood van haar oudste
dochter heen kon komen, dwong zij René (de Her-borene) in de rol van zijn overleden zuster en bond
hem zo “uit emotionele hulpeloosheid” aan zichzelf. Tot zijn zesde levensjaar werd Rilke zo als meisje
opgevoed: op oude foto's staat hij afgebeeld in een jurkje en met lang haar. Om de ongelukkige band
met zijn moeder te verbreken veranderde René in 1896 zijn naam in Rainer. (Wikipedia)
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‘Jij bent ook nooit in voor een lolletje.’
Wij hebben een doodsbericht opgesteld. ‘Om voor eeuwen te delen in de

vreugde van de verrezen Heer zijn van ons heengegaan Anna en Emily, zusters en
geliefden.’

‘Wardje heeft geen advertentie gehad,’ zei Anna. ‘Ik ben het glad vergeten.’
‘Wij kunnen hem bij de onze zetten,’ zei ik. ‘Het stoffelijk overschot...’
Anna duwde mij van haar weg. ‘Schuif op, stoffelijk overschot,’ zei ze.
‘Wat denk je? Maken we nog een wandeling op de dijk?’
‘Nee,’ zei Anna. ‘Daar zijn jongetjes aan het rolschaatsen.’
‘Nu?’
‘Nu.’
Ik goot de poeders in een glas water.
Ik gaf haar het glas met de poeders.
Zij fronste haar wenkbrauwen. Keek in de spiegel. ‘Ik ben niet mooi genoeg.’
Ik maakte haar oogleden op. Pauwgroen. Ik wreef paarlemoer op haar

wenkbrauwbeen en babyolie op de wenkbrauwen. Ik tekende haar mond af met
donker lippotlood.

‘Languido81 un poco misterioso,’ zei ik.
‘Beter,’ zei zij.
Zij proefde van het glas. ‘Het smaakt vies.’ Ik kuste haar lang op de mond.
‘Oesters,’ zei ik.
Ik nam een paar kussens uit de kast, schoof ze onder haar schouders.
‘Goed zo,’ zei zij. ‘Ik wil jou blijven zien.’
‘Kleed je uit.’
‘Wil je dat?’
‘Ik zou het anders niet vragen.’
‘Je vraagt niet. Je beveelt.’
‘Kleed je uit.’
‘Helemaal?’
‘Helemaal.’
‘Jij ook,’ zei Anna.
‘Waarom?’
‘Samen uit, samen thuis.’
‘Ik zie Dag Allemaal al. NAAKT EN LEVENLOOS.’ \\45

‘Meedogenloos,’ zei zij.
‘Cheers, Emily,’ zei zij en dronk. Zij boerde. ‘Ik ben gelukkig,’ zei zij. ‘Kom hier.’
Zij tekende met haar lipstick drie strepen op mijn wangen. ‘Ons krijgsteken,’ zei

zij.
En toen viel de lipstick uit haar vingers.
Ook zij viel. Achterover. ‘Au,’ zei ze. ‘Au.’ Zij gooide haar rechterarm in de

81 Languido: muziekterm voor loom, traag en slepend. Un poco: een beetje.
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lucht alsof ze een bal naar de korf gooide. Zij wees naar mij. Haar ogen puilden uit,
haar borsten beefden.

(De performer springt op, loopt naar links vóór, vertolkt het gevecht)

Er ging iets mis. Verschrikkelijk mis. Zij klappertandde. Het inerte, vadsige
lichaam van daarnet werd overvallen door krampen en duwde zich af tegen de muur
en sprong naar mij.

‘Wie ben jij?’ riep Anna schor. Haar mond stond scheef. Een beroerte?
‘Wie dacht je?’ zei ik lacherig.

 ‘Wie? Waarom?’ Een grijns die ik nooit eerder gezien had en die haar tandvlees
vrij trok, verscheen op haar gezicht.

‘Emily,’ zei ik. ‘Een meter zeventig, zestig kilo.’
‘Nee! Nooit,’ schreeuwde zij.
‘Schei uit,’ riep ik luider. Ik pakte haar polsen beet. Zij was te sterk voor mij.

Haar kracht was vermenigvuldigd. Zij klauwde naar mij. Ik weerde af. Toen zag ik
dat er grijze vlokken schuim uit haar lippen spatten.

Nooit geweten dat zij epileptisch was. Het ergerde mij dat zij dit al die tijd
verzwegen had. Ik gaf haar een klap. Zij gooide haar hele lichaam naar mij en greep
mijn keel. Haar duimen van steen persten de lucht uit mijn longen.
Wat was er gaande? Had ik haar het verkeerde poeder gegeven? Of - en dit werd per
seconde waarschijnlijker - had Jean-Marie, de alternatieve dokter met de
paardenstaart, mijn vertrouweling, ons willen straffen? Had hij al die jaren zijn wraak
bedwongen, zijn wrok jegens mij gekoesterd, hij die medicijnen had gestudeerd
omdat hij behekst was door dood en doodsstrijd en die ik daarom toen we verloofd
waren de ‘doodgraver’ noemde?82

Ik had geen tijd om mij daarover te bezinnen. Annas klauwen, haar gegrom
overrompelden mij. Plots werd ik helder gewaar dat er geen andere uitweg was om
ons offer te volbrengen. Wat Anna en ik tot nog toe aan theater hadden opgevoerd,
met de makkelijke mogelijkheid om op elk ogenblik het doek te laten zakken —
Excuseer, gretig publiek, wij stonden u hier als marionetten die het leven mimeerden,
te verneuken — werd nu een onverbiddelijke waarheid.
Zo hard als ik kon gaf ik Anna een vuistslag die afschampte tegen haar kaaksbeen.
Mijn knokkels deden een vlijmende pijn. Emily verbrijzelde haar instrumenten. Het
maakte mij razend. Mijn tweede vuistslag kliefde haar rechteroogkas.

‘Wat doe je? Wie ben je?’ huilde Anna. Zij leek geen pijn te voelen. Tijdens ons
hijgend dierlijk stuntelig gevecht tastte zij naar iets in haar rug, zij grabbelde en vond
een pak watten, een kam en toen een nagelvijl waarmee zij naar mijn ogen stootte. Ik
kon nog net uitwijken. Ik, Emily, schopte recht in Annas buik waar het kind van

82 Voor een reconstructie van wat er in het verleden mogelijk gebeurd is tussen Jean-Marie en Emily,
zie deel II, pag. 144.
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Patrick in zwom. Ik wrong de nagelvijl uit haar handen. ‘Niet doen,’ zei zij
verwonderlijk zacht. Ik stak de punt in haar keel zo diep als ik kon. Ik trok de vijl
opzij. Bloed gutste en spatte over ons beiden vanuit de ruwe snede. Zij zakte ineen,
haar slaap bonkte tegen de rand van het bed. Ik hoorde iets in haar nek kraken als
een deur, een houten vloer. Ik stopte de Hermèssjaal83 van ruwe zijde in haar mond.
Zij hoestte nauwelijks. Zij stikte en toen, zonder een woord of een zucht lag zij stil.
Alleen bleef het bloed stromen.

Toen ik overeind kwam, schokte mijn hele lichaam.
‘Anna, Anna.’ Zij hoorde het niet. Ik stopte de watten in de opening van haar

keel, het hele pakje. Ik trok makkelijk haar lippen, haar tanden uiteen en blies in haar
mond zoals ik het ooit geleerd had. Ik bleef blazen. Ik vergat dat ik haar neus dicht
moest knijpen, een golf bloed spoot vol in mijn keel.

Een half uur later was zij nog niet tot leven gekomen. Ik sleurde haar in bed en
gooide lakens en dekens en de kussens die ik in de ingebouwde kast had gevonden,
over haar heen.

(Doodstil. Op het toneel heel weinig licht)

48

Onder de sterren liep ik naar de golven. De zee verwachtte mij niet. Pietluttige
stapjes op het natte zand, met mijn schoenen in de hand.

De zee was te ver, te kalm, babbelde.
In de verte het neogotisch station als een vaag uitgeveegde houtskooltekening.

Ik trok mijn broekje uit, gooide het van mij af. Ik ben bekaf. Ik val zachtjes op de
natte aarde. Ik blijf liggen. Ik til mijn jurk op, trek haar over mijn hoofd dat bonkt
van de pijn. Door de mazen flikkeren de lichten van de stadsverlichting als dichtbije
stippen, sterren. Mijn ogen vallen dicht.

Ik spreidde mijn benen, zo ver als ik kon, mijn liezen waren rekbaar. Ik draaide
mij op mijn buik, duizelig. Blind wachtte ik op iets, iemand, geil, overgeleverd met
verlamde dijen. Ik kon niet slikken. Mijn keel waarin een ring gevangen zat, brandde.
Zuur, ammoniak, haar bloed. Jeukgraag had overal jeuk. Gezicht begraven in het
zand.

Niets veropenbaarde zich. Niet één toerist, niet één  , niet één voyeur. Zelfs dat
niet.

Ik plaste liggend. Mijn steriel vruchtwater.
Ik werd wakker van de vliegen die rond mijn bezweet hoofd zwermden.

83 Zo’n Hermèssjaaltje verscheen één keer eerder, in scène 1, waar ze gedragen werd door ‘introverte
zuurpruimen’ in Engelse romans waar Emily’s moeder zo verzot op was. Het ligt niet erg voor de
hand dat Emily (laat staan Anna) ineens zo’n zuurpruimen-sjaaltje bij zich heeft op de laatste dag van
haar leven, onverzoend als ze is met haar moeder. Terwijl het bovendien een zonovergoten dag was.
Én dat ze light travelden.
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Een man zat gehurkt naar mij te staren. Hij was getaand als een zuiderse visser.
Op zijn T-shirt stond: Badmeester Leon. Mijn jurk bedekte me zedig. Ik kroop
overeind, trok mijn jurk strak.

‘Ik heb u aangekleed,’ zei Leon. ‘Want met al dat gespuis dat hier rondloopt.’
Hij zocht in zijn broekzak en gooide mijn verfrommeld broekje naar mij. ‘Als ik

mij niet vergis, is dat van u?’
‘Dank je,’ zei ik.
‘Ik heb wel meer bloot vrouwvolk gezien.’
‘Dat zal wel.’
‘Als je een strandstoel wilt...’
‘Nee, dank je.’
‘Normaal is het zestig frank per uur. Maar nu, zonder volk, kunnen we wel een

prijsje maken voor de hele voormiddag.’
‘Dank je,’ zei ik. ‘Ik word verwacht.’
Ik trok mijn broekje aan onder mijn jurk. Ik voelde. Ik was droog. De

droogoven Emily.
‘Miljaar, kijk dat eens aan,’ zei Leon.
Op de kade liep een kleine optocht. Mannen die in beschonken toestand achter

mekaar stapten, de handen op elkaars schouders. Zij dansten min of meer op de
maat van hun gescandeerd gebrul. Ik verstond: ‘Werk-ver-goeding,
werk-zaam-heids-baten, Van-den-Bossche \\47 bui-ten,
meer-waarde-door-deur-waar-de.’ ‘Conga conga,’ zei Leon.

Van Eyck die naast de hossende slang liep en fotos knipte, zag mij en hief een
triomfantelijk geloei aan. Hij wees naar mij. De ketting van de in profiel84

heupwiegenden verbrak. De mannen juichten en renden kletterend over de
glimmende cadmiumgele \\48 tegeltjes van de kade. Gensters85 spatten uit hun
schoenen. ‘Hoi, hoi, hoi,’ riepen ze en stormden de helling van de dijk af, regelrecht
naar mij. Zij wuifden en zwaaiden met houtbijlen, handzagen, vleeshaken die flitsten
in de eerste zwakke zon van het morgenrood. Een wolk in de vlokkige vorm van een
steigerend paard dreef voor de zon.

(Minimaal contra-licht, één lamp)

49

84 De blik op de deurwaarders in profiel verbindt hen met de rij van oude Egyptenaren die in profiel
dansten rond de obelisk op de drie gravures in de salon van Luxor (2) én een zelfde rij die in profiel
waren voorgesteld terwijl zij bij zonsondergang offerschalen droegen naar een sfinx (12). Des te
schrikbarender is het contrast: de eredienst aan farao en zon is hier vervangen door eigenbelang. De
dans is ingeruild voor een polonaise, een gehos en gebrul met gewrochte slogans.
85 Gensters: vonken.
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Toen ben ik naar huis gegaan. Het huis van de liefde, Luxor, naar de armen van mijn
bruid, naar mijn gisante86. Ik zing stilletjes een dodensonate87.

It’s now or never.

Ik heb de nacht.

86 Gisante: liggende figuur op een grafmonument.
87 De Marche Funèbre van Chopin? Een ritueel. Bewustzijn van en vlucht in het moment dat niet meer
verandert.
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Lijst van drukfouten en vergissingen in de editie van De Bezige Bij, eerste druk,
1998:
(Verbeterd in de tekst boven.)

Scène 1, pag. 8: “... de griezelige verhouding van Joan Crawford met haar moeder” moet
zijn:

... de griezelige verhouding van Joan Crawford met haar dochter.
(pag. 16)

Scène 13, pag. 26: “... het vervloekte auto ...” moet zijn:
“ ... de vervloekte auto ...”. (pag. 28)

Scène 18, pag. 32: “De dikkerd die vroeg wat ik hem misdaan had, ...” moet zijn:
De dikkerd die vroeg wat hij mij misdaan had, ... . (pag.32)

Scène 20, pag. 33: “ ‘Van Landegem, Jacques.’” moet zijn:
‘Van Landegem, Jeroom.’ (pag. 33)
(De ‘dikkerd’ werd namelijk in segment 12 al door zijn
(graatmagere) kornuit tot tweemaal toe “Jeroom” genoemd.)

Scène 31, pag. 48: “... met de top van haar tong, ...” moet zijn:
... met de top van mijn tong, ... .(pag.43)

Scène 33, pag. 54: “En geur van gemorste benzine ...” moet zijn:
Een geur van gemorste benzine ... . (pag. 47)

Scène 35, pag. 57: “... na de onterende prestaties op de beeldbuis, ...” moet zijn:
... na de onterende presentaties op de beeldbuis, ... . (pag. 48)

Scène 39, pag. 60: “ ... Martha Algerich ...” (2x) moet zijn:
... Martha Argerich ... . (pag. 50)

Scène 40, pag. 61: “ ... een andere in zware zijde ...” moet zijn:
... een andere (blouse) van zwarte zijde ... . (pag. 50)

Scène 42, pag 63: “Ik trek mijn zware veterschoenen aan.” moet zijn:
Ik trek mijn zwarte veterschoenen aan. (pag. 52)

Scène 49, pag. 77: “Ik zing stilletjes een dode sonate.” moet zijn:

Ik zing stilletjes een dodensonate. (pag. 61)
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Illustraties
(met commentaar)

1 Charlotte Mew, 1869 - 1928.

Het gedicht van Charlotte Mew, dat als
motto aan de tekst voorafgaat, is een in
uiterst strak rijm gestelde en toch
vloeiende, on-Engels sensuele, directe
uitnodiging tot liefde.

Het werd geschreven enkele maanden
na de verschrikkelijke Grote Oorlog,
vermoedelijk de zomer erna.

Charlotte Mew droeg altijd mannenkleren.  [[

2 Mo m m ie  De are s t is een verslag, geschreven door Christina Crawford, de
geadopteerde dochter van actrice Joan Crawford, waarin zij haar kindertijd en de
relatie met haar moeder beschrijft. Het werd gepubliceerd in 1978. Het boek kreeg
veel aandacht en werd een van de eerste celebrity tells all-stories.

Christina Crawford stelt dat ze slachtoffer was van misbruik door haar aan alcohol
verslaafde moeder, die meer bezig was met haar carrière als actrice dan met haar rol
als moeder van vier geadopteerde kinderen. Daarbij suggereert ze dat die adopties
een zwendel waren, enkel bedoeld om zelf beroemder te worden.

Christina doet verslag van verscheidene avonden waarop Joan zich onevenwichtig
gedroeg. Eénmaal probeerde zij haar dochter te wurgen.

[[

3 In 1954 speelde Joan Crawford mee in de western Jo h nn y  Gu itar (regie: Nicolas
Ray), waarvan het affiche in Emily’s kamertje hing en blijkbaar de omslag vormde
van Mommie dearest, de editie van het boek dat Emily haar moeder ‘twee jaar eerder’
anoniem had toegestuurd.
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‘Het mens heeft geen borsten, geen billen,’ zei je smalend in die tijd. (1)

[[
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4 Joan Crawford in: What Ever Happened to Baby Jane (1962).
Regie: Robert Aldrich.
Tegenspeelster: Bette Davis.

[[

“... het ontoegankelijk gezicht met de jukbeenderen, de zware wenkbrauwen, de scharlaken
gelakte wijde lippen.” (1)

file:///C|/Users/Gebruiker/Documents/WPDOCS/Ad%20Beukering%20Een%20Bruid%20in%20het%20Doodsbed%20-%20afdrukversie.wpd


67

5 Hermèssjaaltjes

Hermès is een modehuis,
opgericht in Parijs in 1837,
bekend om  zijn zijden sjaaltjes
en Birkin tassen.

[[

6 Cashmere [kæ�mic] cardigan:
ze draagt een van wol uit Kashmir
afkomstig gebreid damesjasje in
herensnit.

[[

7 Crêpe-de-Chine:
gekroesd, mat glanzend zijden weefsel.

[[
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8 De naam van het hotel: Luxor (in het Arabisch Al Uqsur, door Homeros Thebe
genoemd, en ook: De stad met de honderd poorten) verwijst naar de huidige toeristenstad
aan de Nijl in het zuidelijk deel van Egypte. Toen de beroemde 18de dynastie van de
farao’s aan de macht was, vanaf 1550 voor Christus, was zij twee eeuwen lang de
machtigste stad van de wereld.
De Egyptenaren daar onderhielden een uitgebreide lente- en dodencultus.

Het hotel heeft zich behangen met enkele kitscherig uitgevoerde symbolen van het
oude Egypte. Opvallend is de sfinx bij de trappen naar de ingang. Op de muur in de
veranda is een fresco geschilderd met een sfinx, aan wie geofferd wordt bij een
ondergaande zon.

Omdat Anna, de “bruid” van Emily, dood op bed ligt in het hart van Luxor, zou het
hotel de lezer kunnen doen denken aan een piramide, in het hart waarvan de farao in
zijn graf lag.

De elite van de Egyptenaren was heel veel met de eigen dood bezig. Kosten nog
moeite werden gespaard om de tocht naar de onderwereld na hun dood tot een
succes te maken. Het was een volk van ‘doodgravers’.

[[

9 Sisaltapijt

[[
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Vlag van Diksmuide

10 Flandria: Het hotelletje is naar binnen gekeerd. De
Vlaams-nationalistische naam, in gotische letters, het
kanariegeel en koningsblauw (zijn dat niet toevallig ook
de kleuren van de vlag van Diksmuide?), de slonzige
matras met de diepe kuil in het midden, het smerige en
goedkope sisaltapijt, en dan nog de harde geluiden vanaf
de kade: wat een ontmoedigende omgeving voor een
prille liefde.

Anna slaapt diep in deze omgeving.
Emily niet.

[[

11 Gabardine: waterdicht gemaakte stof. Ook de naam
voor een regenjas.

De Victoriaanse moeder van de kleine Emily Hopkins was
duidelijk ‘op de Engelse toer’.

[[

12 My darling daddy droeg een plusfour en een geruite
tweedpet. En natuurlijk speelde hij golf.

De kleine Emily heeft haar echte vader nauwelijks gekend.

In haar herinnering verschijnt haar stiefvader in een
plu sfour.

Ze haalt de twee mannen door elkaar.

[[
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De 19de eeuwse toren van het station: Dit was vrijwel zeker het beeld dat
Emily - weliswaar van grotere afstand - zag. De vorm, in de stijl van de Belle
Époque, geïnspireerd door het classicisme, kreeg het gebouw in het begin van
de 20ste eeuw.

13 Bourbon [bfrbcn]: Amerikaanse
Bourbon-whiskey, uit maïs bereid, in
tegenstelling tot de Scotch-whiskey, die uit
gerstemout bereid wordt.

De benaming is afkomstig van Bourbon County,
een district aan de grens tussen de staten Virginia
en Kentucky, waar in de tweede helft van de
negentiende eeuw talrijke ook nu nog bekende
destilleerderijen gevestigd werden.

   [[

14 Dit station én de naam Spilliaert, naar wie de suite van het hotel is genoemd,
geven ons het gevoel dat we ons in Oostende bevinden. Maar genoemd wordt de
naam van die stad nergens. De overige locaties in Het laatste Bed (uitgezonderd het
dorp Hooglede, waar de kleine Emily opgroeide) zijn óf gefingeerd óf verborgen
achter een verzonnen (soms betekenisvolle) naam.
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Vooroorlogse luchtfoto van Oostende. Bovenaan Oostende-Kaai, zoals het station bij de
opening op 4 augustus 1913 heette. Het is een eindstation, of kopstation.
(Een ‘terminus’ is het woord voor tram of bus.)

Als
je
het
stat
ion
uitl
oo
pt,
beg
int
rec
hts
de
kad
e.
Ho
nde
rd
me
ter
ver
der aan je rechterhand tref je enkele kramen met de garnalen, waarvan in Het laatste
Bed de ober tegen Emily zegt dat ze elke dag vers gepeld worden door lokale
vissersvrouwen. “Zulke garnalen eet u in uw hele leven niet meer.” (25)

[[

15 Toots Thielemans (1922 - 2016) was een Belgische jazzmuzikant en componist,
die behalve als gitarist en mondharmonicaspeler
ook bekendheid verwierf als virtuoos fluiter. Hij is
geboren in de Brusselse volkswijk Marollen.

Het door hemzelf geschreven nummer Bluesette
(1962), waarin hij unisono gitaar speelt én fluit, is
honderden malen gecoverd door vele
muzikanten. Thielemans pleegde het daarom voor
de grap zijn "social-security number" te noemen,
zijn pensioenfonds.

Toots Thielemans is de enige man in het verhaal -
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Deze foto is uit 1970, tijdens het carnaval van Dendermonde. De
schuimwijnprinses is vermoedelijk Van Nieuwenhuyse. (Wikipedia)

afgezien van het smalle, dappere kind Wardje - die, slechts even opgeroepen,
sympathie wekt. Bluesette is de glimp van een zorgeloze en onschuldige toets in het
sombere verhaal. Een Fremdkörper in de tuin(!) van Luxor.

[[

16 Schuimwijnprinses was de naam voor de jonge vrouw in Vlaanderen die bij
gelegenheden als de druivenfeesten, of de carnaval, als mooiste werd verkozen.

Begin jaren '60 waren miss-
verkiezingen nog een echte nieuwigheid. In alle provincies van Vlaanderen werden
preselecties gehouden waarvoor een paar honderd meisjes zich inschreven. De finale
vond plaats tijdens de druiven-feesten. De eerste Schuimwijnprinses was Diane
Dorsemont uit Deurne. De traditie in deze vorm heeft niet zo lang bestaan. In
Hoeilaart werd nog in 1969 een schuimwijnprinses gekozen.

De schuimwijnprinses werd in een open auto, zittend op de rand van de achterbak in
een stoet door het dorp gereden.

[[
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17 Kawasaki:

[[

18

De
Vl
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ms
e
sc
hil
de
r
Le
on
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illi
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rt
(1

881-1946), was in Oostende geboren en bracht er zijn jeugd door. Dit simpele feit
maakt hem geschikt om door een plaatselijke hoteleigenaar geëxploiteerd te worden.
Hij noemt een suite in het hart van zijn hotel naar de schilder.
De exploitant koestert alleen de naam. Schilderijen van de schilder heeft hij niet
opgehangen, waarschijnlijk heeft hij geen idee dat Spilliaert de schilder was van de
nacht, de eenzaamheid en de existentiële wanhoop.

Als adolescent was Spilliaert geobsedeerd door de dood.
Net als Jean-Marie, de doodgraver.
Net als die andere Jean-Marie: Jean-Marie Villiers. (Zie deel II, pag. 144 - 147)

De dieptepunten in Spilliaert’s leven zijn zijn hoogtepunten als kunstenaar.
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Spilliaert, zelfportret met schetsboek, 1907

[[
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19 Sergiu Celibidache (1912 - 1996):
Roemeens dirigent.

Verving Wilhelm Furtwängler in Berlijn na WOII.

Vanaf 1979 was hij dirigent van de Münchner
Philharmoniker. Hij bereikte zijn hoogste niveau met
Anton Bruckner.

[[

20 The Bold and the Beautiful is de meest bekeken soap ter wereld. De
afleveringen spelen zich af in Californië, in Los Angeles, in het rijke Beverly Hills. In
bijna 130 landen volgden televisie-kijkers sinds 1987 dagelijks de verwikkelingen van
een half uur rond de rijke familie Forrester en de werkende familie Logan.

De rol van Sally Spectra werd gespeeld door Darlene Conley van 1988 tot 2006.
Prins Omar Rashid werd gespeeld door Kabir Bedi.

[[

21 De Chow-chow heeft een donkerblauwe tong en
mondholte en behoort tot een oerras van Poolhonden.
Hij lijkt aaibaar maar is gewoonlijk overmatig
beschermend voor een of twee familieleden.  [[
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Was dit het model dat Emily
droeg?

22 Robert Mitchum: (1917 - 1997) is
een bekende Amerikaanse acteur. Hij
had een lange carrière en speelde in meer
dan 100 films. Vele hiervan behoorden
tot het genre van de film noir.
Mitchum vertolkte veelal de held of
antiheld in voornamelijk westerns,
oorlogs- en misdaadfilms.

Slechts af en toe speelde hij de rol van
schurk en juist deze rollen worden nu als
zijn beste beschouwd. Zo vertolkte hij
de rol van een godsdienst-waanzinnige serie-moordenaar in The Night of the Hunter en
van een stalkende psychopaat in Cape Fear.

[[ 

23 Zippo: een van de bekendste aanstekers van de wereld.
Werkt op benzine, en wordt ontstoken door een
vuursteentje. De Zippo aansteker is ongekend populair
gebleven doordat er constant variaties aangebracht werden
op hetzelfde model.

[[

24 Gianni Versace
(1947 - 1996).

Of dit?
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Franz Liszt (1811 - 1886)

La gondole lugubre

Naam van een Italiaans modemerk. Het behoort tot de categorie topmerken zoals
Gucci en Dolce & Gabbana.

Op 15 juli 1997 werd Gianni Versace vermoord voor zijn huis in Florida door de
serie-moordenaar Andrew Cunanan. Gianni Versace liet zijn partner Antonio
D'Amico achter, met wie hij sinds 1982 een relatie had.

[[

25 La Gondole lugubre:

Liszt was te gast in Wagner’s Palazzo Vendrami aan het
Canal Grande, eind 1882. (De foto onder is uit dat jaar.) Hij
kan een voorgevoel gehad hebben van Wagner’s dood,
want hij schreef een eerste versie van een pianowerk in
december 1882.

De maand erop, in januari 1883,
we rd het stuk opnieuw gecomp
on eerd en kort daarna
gea rrangeerd voor piano en viool
of cello.

De pianoversie werd gepubliceerd
in 1885 en wordt tegenwoordig
aan geduid als La lugubre gondola II.

Wa gner stierf op 13 februari 1883,
en een lange begrafenisprocessie
naa r Bayreuth begon met de tocht
per gondola naar het treinstation
va n Venetië.

[[
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Black Sabbath in 1970, v.l.n.r.: Geezer Butler
(basgitaar), Tony Iommi (gitaar), Bill Ward
(drummer)en Ozzy Osbourne (zanger)

26  Black Sabbath: 

Black Sabbath was een Britse ba
nd uit Birmingham die door ve
len beschouwd wordt als de ee
rste metalband. 

De groep werd in 1969 opgericht do
or Tony Iommi en Geezer Butler.

Ze kozen hun naam Black Sabbath na
ar een horrorfilm die in de bi
oscoop tegenover de studio werd ve
rtoond tijdens de opnamen voor hu
n debuut-album. Deze bevatte ho
ofdzakelijk blues en hardrock met occulte teksten, waaronder: Black Sabbath (1970).
Het heavy metal-genre stond recht tegenover de flowerpowercultuur.

Groepen zoals zij koketteerden met zwarte magie en duivelaanbidding. Ze keerden
zich tegen de gevestigde orde.

"Black Sabbath"

What is this that stands before me?
Figure in black which points at me
Turn around quick, and start to run
Find out I'm the chosen one
Oh no

Big black shape with eyes of fire
Telling people their desire
Satan's sitting there, he's smiling
Watches those flames get higher and higher
Oh no, no, please God help me

Is it the end, my friend?
Satan's coming 'round the bend
people running 'cause they're scared
The people better go and beware
No, no, please, no

[[
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27 Martha Argerich
Ma
rth
a
Ar
ger
ich
(19
41)
is
een
we
rel
db
ero
em
de
Ar
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ntij
nse
pia
nis
te,
die
al
op
haa
r
der
de jaar begon met pianospelen en in 1955 naar Europa kwam, waar ze les kreeg van
o.a. Askenase. Daarna won ze vele concoursen, in Genève, Bolzano en Warschau.
Een van de stukken die ze speelde was Chopins Etude op. 10 nr. 1.

Haar spel is temperamentvol, maar sommige critici vinden haar dynamiek en tempi
overdreven. Haar techniek wordt als formidabel beschouwd.

In interviews heeft Argerich meerdere malen opgemerkt zich eenzaam te voelen op
het podium bij solorecitals. Na de jaren tachtig concentreerde ze zich dan ook op
kamermuziek, optredens met orkest en de begeleiding van andere instrumentalisten.
Een zekere wispelturigheid kan haar ook niet worden ontzegd.
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Martha Argerich heeft haar eigen festival in Lugano, waar ze ieder jaar jonge
pianisten promoot en ook vaak lid is van de jury bij belangrijke wedstrijden.

Emily heeft een haat-liefde verhouding met haar. Zij kan niet verkroppen dat ze op
haar twaalfde faalde in Lugano, maar tegelijk koestert ze grote bewondering voor
haar.

[[

28 Nylon sneaker: sportschoen met veel voetsteun.

[[

29 Koffie-éclair: langwerpige, geglaceerde roomsoes.

[[

30 Scarabee: een soort mestkever.
Een heilig dier voor de oude Egyptenaren, symbool van de wedergeboorte.

Van de scarabeeën is de heilige pillenkever (Scarabaeus sacer) de bekendste. Deze
mestkever verzamelt mest van herbivoren, zoals paarden en kamelen, waarin nog
veel onverteerde vezels zitten. Daar draaien ze ballen van waar ze hun eieren in
leggen.

De Egyptenaren dachten dat de kevers spontaan uit de mestballen ontstonden,
omdat ze niet wisten dat de kever eieren legt in de mest en dat de larve in de mestbal
verpopt en uitkomt.

De scarabee was verbonden met Chepri,
de god van de opgaande zon. Hij schiep
iedere dag een nieuwe zon.
De mestballen, die door de kevers werden
gemaakt en voortgerold, werden vanwege
de ronde vorm ook in verband gebracht
met de zon, en dus met Chepri.

De scarabee komt in de Egyptische kunst
in verschillende toepassingen voor:
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Scarabee van Hatnefer, mooie oude wijze vrouw aan het
hof in Thebe (1475 voor Chr.), gedragen op het hart.
Ook de moeder van Emily droeg een scarabee, maar
zonder koord, op haar revers ter hoogte van haar hart.
Ze bewaarde het in zijdepapier in de tweede la links van
haar kast. Mama noemde alle mannen ‘mestkevers’, maar
was zich niet bewust dat er één op haar revers zat.

Standbeeld in Karnak

Als sieraad om de hals

Als herdenkingsvoorwerp voor
belangrijke gebeurtenissen van
farao's en koninginnen.

Als god afgebeeld in de schildering
op tombes en tempels

Als amulet op de borst of op het
hart van een overledene. Vandaar
het woord: hartscarabee.

[[
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31 Egoïste:
Chanel Egoïste for Men.

[[

32 Drambuie: [dremboewie/-bjoewie] likeur op basis van
Schotse whiskey. Goudkleurig. Met kruiden, honing.

[[

33 Club Brugge voetbalt
in blauw-zwarte shirts
met verticale strepen.

[[

34 Nintendo: videospel. In 1989 lanceerde Nintendo ‘Game Boy’ en in 1996 de
‘Nintendo 64'.

De mascotte van Nintendo is Mario,
hij is het bekendste personage uit het
videospel.
Mario is een kleine, aardige, mollige,
Italiaanse loodgieter, die woont in het
Mushroom Kingdom.
Zijn vijand en rivaal is Bowser, die
Princess Peach wil kidnappen om zo
over het het Mushroom Kingdom te
kunnen heersen.

Samen met de GSM (de mobiele telefoon,
waarvan de commerciële uitbating begon in
1991) van Patrick, Anna’s echtgenoot, hebben
we hier twee duidelijke aanwijzingen dat het
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Art-decostoelen (ca. 1935)
waarop meneer Maurice en
Emily mogelijk zaten.

Béla Bartók met de pianolerares Ann Chenée (ca. 1940)

verhaal speelt in het ‘heden’, i.c. in de 90er jaren van de 20ste eeuw.

[[

35 Art Deco: de naam is afkomstig van l’Exposition
internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Parijs,
1925.
Het is een modern-klassieke stijl, die de symmetrie zocht
in plaats van de asymetrie, de rechte lijn in plaats van de
kromme.

Nieuwe materialen, met nadruk op functionaliteit en
machinale productiewijze.

[[

36 Schoenpoetsmachine:

[[ 

37 Het 3de pianoconcert van Bartók: een meesterwerk uit 1945.

Op het einde van zijn
leven (1945)
componeerde Bartók
zijn derde concert: de
rust, de kalmte, het
bijna klassieke
evenwicht, de bladeren
die langzaam afvallen.

Het middendeel (adagio
religioso) bevat
eenvoudige
pianoakkoorden en
fluisterende strijkers, die
door een scherzoachtige
episode worden
onderbroken, maar
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Moerbei zijde, elastisch

daarna weer snel terugkeren naar de rust van het begin.
In de vreugdevolle finale doet het wisselspel tussen solist en orkest in niets
vermoeden hoe ziek Bartók eigenlijk was (hij leed aan leukemie), maar wèl wordt
weer goed voelbaar hoezeer Bartók zijn vaderland Hongarije moet hebben gemist.

[[

38 Krip: (Van Dale:) dunne, doorschijnende, uit wol
of ruwe zijde vervaardigde stof voor dameskleren,
en in het bijz. zwart gekleurd, voor rouwkleding en -
floers.

[[

39 Purcell: Henry Purcell (1659 - 1695) was een
En gelse componist van barokmuziek. Zijn
we rk vertoont een versmelting van de
ou de Elizabethaanse koortraditie met
nie uwe Franse en Italiaanse invloeden. Hij
is bekend om zijn "word painting" die zo
typ erend is voor vocale muziek in de 16e
en 17e eeuw. Wanneer in de tekst
bij voorbeeld een woord als low voorkomt,
zet Purcell dit ook daadwerkelijk op een
ext reem lage noot, en vice versa met een
wo ord als high. Belangrijke anthems
(be urtzangen, lofzangen) van hem zijn My
Bel oved Spake, waarin hij vogelgezang
na bootst, The Bell Anthem, met
ker kklokimitaties.

‘Van Purcell tot Lizst’ betekent dus dat Emily een recital geeft vanaf de 18de eeuwse
barok tot de 19de eeuwse romantiek.

[[
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40 De Graaf van Luxemburg is een operette van
Franz Lehar (1870 - 1948). Het speelt in Parijs rond
1910. Een verarmde graaf gaat om financiële redenen
een schijnhuwelijk aan met een hem onbekende
vrouw.

Van Lehar’s ongeveer dertig operettes in de Weense
traditie zijn Die lustige Witwe (1905), Der Graf von
Luxemburg (1909) en Das Land des Lächelns het
bekendst.

[[

41 Arnaud Hintjens (Oostende, 19
49), beter bekend onder zijn arti
estennaam Arno, is een Bel
gische rockzanger, die in 1995 def
initief doorbrak in Frankrijk me
t het nummer "Comme à Os
tende." Franse chansons waren va
naf dat moment een even bel
angrijk bestanddeel van zijn mu
ziek als rock, tango en blues.

[[

 42 Opium was de naam van een Vlaams damestrio, bestaande uit Inge Moerenhout,
Katia Alens en Joyce de Troch. In 1997
besloten ze samen op het podium te
gaan staan. Gehuld in nachtkledij zongen
ze hun debuutsingle "Doe me goed".
"Een vrouw" werd hun grootste hit. Al
snel kwam er het debuutalbum "Opium"
uit, waarnaar ze genoemd werden.
In 2001 was het afgelopen.

[[

43 Will Tura (1940), is een Belgische zanger, muzikant
en liedjesschrijver. Vanwege zijn bekendheid wordt hij
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de 'keizer van het Vlaamse lied' genoemd.
Tura scoorde zijn eerste hit in 1962 met "Eenzaam zonder jou".
Dertig jaar later werd middels een opiniepeiling in een Vlaamse krant dit lied als
grootste Vlaamse hit aller tijden gekozen. Het is nog steeds het lied waarmee hij het
meest geïdentificeerd wordt.

Het werd geparodieerd door Urbanus.

[[ 

44 Herman Achille Van Rompuy (Etterbeek, 1947), de
latere “President van Europa”, is een Belgische politicus
van de christendemocratische partij CD&V.

In september 1993 werd hij minister van Begroting.
Daarnaast was hij vicepremier in de regering Dehaene I
en II
(tot in 1999).

Als begrotingsminister wist Van Rompuy het Belgische
begrotingstekort in zes jaar tijd sterk terug te dringen.
Dat was nodig om de Maastrichtnorm te halen en België
te laten toetreden tot de Eurozone.

[[

45 Dag Allemaal is een Vlaams
weekblad met een bereik van 1,8
miljoen lezers en daarmee is het het
grootste weekblad in Vlaanderen.
Het werd gelanceerd in 1984.
Uit verschillende hoeken is sinds-dien
kritiek geuit op de aanpak van Dag
Allemaal, waarbij reporters dreigen
roddels af te drukken indien de
bekende Vlaming in kwestie niet wil
meewerken.

[[
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47 Luc VandenBossche was advocaat en socialist.
Hij was van 1989 tot 1992 Gemeenschapsminister van Binnenlandse
Aangelegenheden en Ambtenarenzaken.

Tussen 1992 en september 1998 was hij
Vlaams Minister van Onderwijs.

Hij bouwde in zijn ministeriële
loopbaan consequent een imago op van
technocraat en manager.

[[

48 Cadmiumgeel: kent drie varianten.

[[

= = = = = = = =

file:///C|/Users/Gebruiker/Documents/WPDOCS/Ad%20Beukering%20Een%20Bruid%20in%20het%20Doodsbed%20-%20afdrukversie.wpd
file:///C|/Users/Gebruiker/Documents/WPDOCS/Ad%20Beukering%20Een%20Bruid%20in%20het%20Doodsbed%20-%20afdrukversie.wpd




89

Deel II: Een bruid in het Doodsbed
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Tussen de regels staat niets.
Verspreid over de regels alles.

Ze zeggen wel: de betekenis zit in het detail.
Maar zo’n betekenis komt pas aan het licht
vanuit de samenhang met relevante details

uit het geheel.

We waren tijdens repetities van Het Schommelpaard een moment alleen.
Ik zat voor mijn aantekeningen.

“Wat ga je daar mee doen?” vroeg Hugo Claus.
“Het stuk opvoeren na uw dood,” zei ik, in het wilde weg.

Hij zweeg, keek weg.
Het moment was voorbij.
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Anna is dood. Ze dreef in het bloed en dat was niet afgesproken. Afgesproken was
dat het geen “sprieteltje pijn” mocht doen. Emily heeft haastig, overhaast het bloed
afgewassen en andere kleren aangetrokken. Nu is het haar beurt. Ze zit op de sofa
met haar rug naar het raam. Ze heeft geen idee dat er nog een veeg bloed in haar
haar zit. Ze heeft er geen erg in dat er drie strepen lipstick op haar wangen staan.
Ze pakt een schrift, een balpen: “Liefste mama.”
En meteen is het fout.

Van meet af aan FOUT!

Die aanhef. Er moet na de bloedige worsteling met Anna en de mond-op-
mondbeademing die ze een half uur(!) volhield een droeve vechtlust over Emily zijn
gekomen dat ze zich samenpakt voor een afscheidsbrief aan haar moeder. Ze wil iets
achterlaten en het moet een vergiftigd cadeautje zijn. Ze herinnert zich het boek dat
Christine Crawford schreef over haar schijnheilige en egocentrische moeder, en dat
de cynische titel droeg: Mommie dearest. Ze denkt niet langer na en opent met “Liefste
mama.” Om zichzelf onmiddellijk te corrigeren, als in een reflex. Ze heeft nooit iets
goeds kunnen doen bij haar tirannieke moeder. En ook haar pijlen troffen nooit
doel. De onzekerheid en de zelfcorrectie zijn een tweede natuur geworden en treden
in werking, zodra ze zelfs maar aan haar moeder denkt.
Ze komt tot bezinning. Ze stelt de lens scherper: “Lieve mama. (...) Mama. Juist.”(1)
Het was een oneigenlijk begin, een valse start, die ogenblikkelijk blootlegt dat het
verlangen van Emily om van haar moeder te houden, net als bij Christina, verstikt
wordt door de heks van wie zij zich nog altijd moet bevrijden.

Op hetzelfde moment gebeurt er nog iets. Normaal, wanneer iemand een brief
schrijft, en de aanhef is niet goed, streept hij hem door. Emily echter, in haar
wankelmoedigheid ten opzichte van haar moeder, schakelt zonder te denken
onmiddellijk over op een innerlijke monoloog. Deze stijlverandering is verklaarbaar als
een onbewuste strategische manoeuvre, die het haar mogelijk maakt om überhaupt
te schrijven en haar gedachten te ontwikkelen. Ze schrijft voor zichzelf en is al
begonnen vóórdat ze weet waarom. Ze komt nog wel een paar keer terug op het idee
van een brief, en zal zich in haar schrift nog meerdere keren rechtstreeks tot haar
moeder richten, maar een brief zal in feite nooit geschreven worden.
Elke opzet van Emily blijft ergens steken, of draait op iets anders uit.
Zoals ook de bezoeken aan haar moeder in het ziekenhuis halverwege blijven steken
bij mevrouw Vincent, de hoofdverpleegster, die ook vanwege ruzies haar moeder
niet meer wilde zien.
Emily gaat niet naar haar moeder toe én ze komt niet van haar los.
Of, uiteindelijk toch?
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Het vroege verleden van Emily - de valse start als noodlot

Het foute begin lijkt bij Emily te horen. Ze is het kind van een gedwongen huwelijk.
Haar moeder was ongelukkig getrouwd met haar man, een Engels-Ierse ingenieur.
(1)
Dat feit moet haar moeder haar verteld hebben. Wie anders? Maar het verongelukken
van haar vader - ze moet een jaar of drie geweest zijn - behoort tot de oudste
herinneringsbeelden van het kind. Het ziet de wijd opengesperde mond van haar
moeder, dan de man in het natte gras, met het verdwenen gezicht, het bloed dat
gutst over de knieën in de plusfour en het ziet hoe hij als een ledenpop wordt
weggedragen. (5)
Nee, ze boft niet met haar instap in de wereld, Emily.
Ze groeit op zonder vader.

Ze groeit dankzij haar moeder ook op zonder stiefvader. Het heeft waarschijnlijk een
jaar of twee geduurd, dat nieuwe huwelijk. Het gezin woont in Hooglede, bij
Roeselare, in een villa met een boomgaard. (5) Het was een zwak figuur, de man, hij
was Aigistos naast Klytaimnestra, zijn hoofd was kaal en hij droeg een gekreukeld
linnen jasje. Mogelijk is hij een nul in bed, maar hij heeft ook geen gezag over zijn
stiefkind (‘Emily, wil je een draai om je oren?’ Ik had meteen geroepen: ‘Ja, papa, ja.’
(1)). Ze ergert zich aan zijn slap karakter en wil van hem af. Om dit te bereiken
bedenkt ze een list. Steeds vaker, paait ze het argeloze kind met spelletjes in bed,
seksuele spelletjes waarvoor ze het kind kleedt in een roze nachtjapon met frulletjes,
een kopie van haar eigen ‘ik’ in het klein. Het kind vindt de spelletjes leuk. Als de
man thuiskomt - slaapt hij op een andere kamer? - heeft hij nachtdienst? - bespiedt
hij zijn vrouw door de kier van de deur, die het kind liet openstaan. De vrouw
bereikt haar doel: ze laat hem zien dat ze buiten hem kan, in alle opzichten, ze heeft
hem helemaal niet nodig. Het kind is haar genoeg. Hij vlucht. Als het pesten niet
meer nodig is, stopt de vrouw met de spelletjes. Ze heeft haar nieuwe doel
gevonden. Ze heeft het kind nu voor zichzelf alleen. Emily is nu haar eigendom,
haar speelgoed, haar maakwerk. Misschien heeft ze al haar aanleg voor de piano
ontdekt en heeft ze gehoord dat ook Martha Argerich al op haar derde jaar begon
met spelen. Haar Emily gaat als het “sterretje van de piano” hoge ogen gooien met
behulp van discipline, aandacht én wilskracht. (1)
Gedaan met de onbevredigende seks.
Dénkt ze!

Maar het schandelijk misbruik van de moeder heeft het kind verward.
Het is ineens minder kind.
Valse start.

De moeder gaat haar prijs betalen voor haar kuise hooghartigheid. Stiekem
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geilt ze op de pogingen tot aanranding die ze leest in Engelse romans, waar
preutse, rijke adellijke dames ‘rust’ zoeken in hun hotels of villa’s aan het
Lago Maggiore waar ze de schijn van verontwaardiging ophouden als zij
benaderd worden door lokale behaarde druiventelers, maar nog meer
verontwaardigd zijn, als die telers hen geen ‘aandacht’ geven. (1)

Later, als Emily allang niet meer bij haar moeder inwoont, zal ze haar per
ongeluk bespieden in de patisserie Mello. (24) Totaal vereenzaamd zit ze
verscholen achter een Dorische(!) zuil - de Spartanen stonden bekend om
hun discipline, aandacht en wilskracht - te snoepen aan haar koffie met
gebak. Vóór haar op tafel ligt een taartdoos met een strik, zogenaamd voor
een jarige vriendin. Snoeplust heeft de regie in handen en dreef haar uit
haar huis.
Om haar sortietje enig cachet te geven heeft ze haar scarabee op haar revers
gespeld. Ze weet niet dat een scarabee een mestkever is, die zijn eitjes legt
in de uitwerpselen van een paard of een kameel, en dat die eitjes als jonge
mestkevertjes uitkomen en dat de Egyptenaren dachten dat de volwassen
kevers als jonge kevers uit de poep wedergeboren waren en dat ze hen
daarom vereerden als heilige dieren. Als Emily’s moeder dát geweten had,
had ze de speld meteen in de vuilnisbak gesmeten, want ze vindt
mestkevers afschuwelijk, en heel goed te vergelijken met de slechte
mannen, die ze tegenover het kind in haar bed met een lage, trage stem
allemaal “mestkevers” noemde. (24) En het weerloze kind luisterde toe ...

Het houdt niet op, de valse start.
Aanvankelijk gaat alles goed. Emily is uitzonderlijk begaafd, beantwoordt aan het
beeld van het wonderkind, en neemt succesvol deel aan wedstrijden voor jongeren,
zelfs in het buitenland, in Arles en in Florence. (25)
Maar dan ineens, in Roemenië, eindigt ze voorlaatste. Ze is twaalf, staat aan het
begin van haar puberteit en raakt in een diepe crisis. Volkomen vereenzaamd en naar
binnen gekeerd vinden we haar terug op een terras aan het meer van Lugano. Ze
moet hebben deelgenomen aan het festival voor klassieke muziek, dat daar elk jaar
ter promotie van jonge pianisten gehouden wordt en waar Martha Argerich in de
jury zit. Emily heeft er gefaald. In de gezwollen taal van De Standaard stond dat
onschuld en spontaniteit in haar spel volkomen ontbrak.
Aan het meer van Lugano had het kind elk plezier in het spel verloren. Ze beseft
voor het eerst dat het haar moeder is die met haar poten aan haar zit en ze wenst dat
ze oplost als een spook in de mist over het water. (17)

Ze is twaalf jaar als voor het eerst de gedachte aan zelfmoord bij haar
opkomt ... (44)
Het is vanaf haar twaalfde jaar dat Emily in opstand komt en dat haar
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moeder roept: “Emily, val me niet in de rede!” (1)

Er valt werkelijk niets goeds over de destructieve moeder te vertellen. Ze
fnuikt elk verlangen van het kind om een eigen persoonlijkheid te
ontwikkelen en zelfstandig te zijn. Als ze als puber op haar kamertje
voorzichtig met plakband het affiche ophangt van haar idool
Joan Crawford, met wie ze zich vereenzelvigt en die ze stiekem kust (!) -
Joan Crawford met haar masculiene trekken, die een vrouwelijke cowboy (!)
speelt in de film Johnny Guitar -, breekt de moeder Emily’s heldin af met
smalende kritiek: “Een plank!” En met verachting: “Het mens heeft geen
borsten, geen billen.” (1) Terwijl Emily, die “het welige, het deinende” van
haar moeder heeft, juist om díe reden zo graag net als Joan Crawford een
plank wilde zijn.

Als adolescent - ze woont nog bij haar moeder - komt ze op een dag thuis met een
schilderij dat ze heeft gekocht op een veiling. (6) Ze is “in vervoering” vanwege het
zonovergoten landschap, de oogst, met veel kleuren van “geel en amber en goud.”
Maar de moeder verpulvert opnieuw de blijheid van de jonge vrouw: “Dit zal nooit
een cent opbrengen.” En ze krijgt wonderwel gelijk, want het geel wordt zwart,
omdat cadmiumverf oxideert. Het schilderij verduistert, de zon maakt plaats voor de
nacht.
Valse start.

De kleur zwart zal nog vaak verschijnen in Het laatste Bed. Zwart, én nacht.
Zwart was ook de kleur die Spilliaert als adolescent het meest gebruikte ...

Er breekt nu een duistere periode aan in het leven van Emily. Het zijn haar ‘wilde’
jaren. Ze is het huis uit. Ze beschrijft niet hoe dat ging. Ook niet wanneer precies:

In de tijd voor ik van jou wegliep, of liever: in de tijd dat je mij weggejaagd
hebt, schreeuwde je nooit. (1)
Heb je nog haar? Toen ik nog bij je woonde werd het al dunner. (1)

De aanleiding tot Emily’s vertrek zou het incident met het schilderij geweest kunnen
zijn.
Achteraf vertelt ze dat ze meer dan duizend joints heeft gerookt. (6) En dat ze een
tijdje verloofd is geweest met een zeven jaar jongere arts met platinahaar in een
paardenstaart, “Jean-Marie heette hij, als je ‘t wil weten.” (12) De moeder wist hier
dus niets van. En dat was maar goed ook. Want joints en de figuur van Jean-Marie
verdragen zich buitengewoon slecht met de conservatieve en repressieve moeder.
Nee, we kunnen er rustig van uitgaan dat Emily in deze periode het ouderlijk huis
heeft verlaten.
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Over die verloving met Jean-Marie heeft Emily een slecht geweten, en dat
is niet vreemd, want die jongen hield van haar, en zij verbrak de verloving.
Hij was blijkbaar op de hoogte van de middelen die ze in Amerikaanse
gevangenissen gebruiken om de ter dood veroordeelden te executeren. Hij
moet zelf over die middelen beschikt hebben, want ze zijn nu in handen
van Emily. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan is niet te reconstrueren,
maar we kunnen ervan uitgaan dat Emily hem heeft verteld van haar
doodswens op haar twaalfde. Een wens die vaker bij haar terugkwam. Toen
ze de verloving verbrak, had ze de middelen in haar bezit.
De jongen voelt zich beetgenomen. Als Emily de middelen later toedient
aan Anna - zonder concreet met Anna te hebben afgesproken hoe zij zélf
haar leven wil beëindigden - en de procedure loopt volkomen uit de hand,
schrikt Emily heftig en denkt in een flits dat Jean-Marie alsnog wraak
genomen heeft door haar verkeerde spullen mee te geven.

Nu pas realiseren wij ons dat Emily sinds die tijd al die tijd die dodende
middelen in huis heeft gehad ...

Als Emily na haar persoonlijke duistere middeleeuwen weer boven water komt is het
september. Ze is weer on speaking terms met haar moeder. Haar droom van
concertpianiste is vervlogen, al heeft haar moeder er zich nog altijd niet bij
neergelegd.
Ze werkt als muzieklerares aan een bisschoppelijk college.

Psycho-biddy

Het vernietigende commentaar, dat de moeder van Emily levert op de figuur van
Joan Crawford op het affiche in Emily’s kamer, echoot voor een filmkenner luid en
duidelijk de psychologische terreur die Baby Jane Hudson uitoefende op haar zus
Blanche in de film What Ever Happened to Baby Jane? uit 1962. En inderdaad: Bette
Davis weet het zelf niet, maar ze speelt een bijna-kopie van haar rol opnieuw als
Emily’s moeder in Het laatste Bed.
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t-fictieve, intens bittere rivaliteit tussen de beide actrices Bette Davis en Joan
Crawford.

Deze film werd de start van een subgenre van de thriller of horror-film, die
in Amerika werd aangeduid met de term psycho-biddy.
De centrale figuur in dit genre is een vrouw, of actrice, die vroeger roem
vergaarde onder de schijnwerpers, nu in relatieve weelde leeft, maar met het
vorderen der jaren geestelijk instabiel wordt, gevaarlijk en zelfs krankzinnig.
Soms zijn het twee ouder wordende vrouwen die met elkaar in gevecht zijn
op leven en dood, als resultaat van bittere haat, jaloezie of rivaliteit,
waarvan de oorzaken decennia in het verleden liggen. De figuren lijden aan
het verdriet om de verloren jeugd en glorie en zijn gevangen in de
herinnering van een geïdealiseerd verleden en/of een of ander trauma uit
een voorbije periode. (Wikipedia.)

Er is een sterke aanwijzing dat ook de moeder van Emily getraumatiseerd is. Een
normale moeder zegt niet tegen haar dochtertje in bed met een “lage, trage stem” dat
alle mannen “mestkevers” zijn, en “de modder van de aarde.” (24) Of daar
teleurstellende ervaringen aan ten grondslag liggen wordt nergens duidelijk.
Misschien is de oorzaak daarom veeleer een ontkende en met alle geweld
onderdrukte homoseksualiteit, waarbij het schuldgevoel wordt omgezet in woede
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over de banale, of falende man. Zeker is haar frustratie vanwege het niet
gerealiseerde muzikale talent dat ze zichzelf en haar (eerste) man toekent (1).
Mogelijk komen beide factoren samen in de verbetenheid en verkokerde blik
waarmee de moeder zich op de opvoeding en carrière van haar dochter stort en
“discipline, aandacht en wilskracht” (1) van haar eist. Dit leidt tot de terreur die bij
de 12-jarige Emily het verlangen oproept om dood te zijn. Het leidt uiteindelijk ook
tot haar eigen krankzinnigheid, geheel volgens het patroon van the Terrifying Older
Actress Filicidal (= dochter dodende) Mummy genre. (Typering van Renata Adler in haar
recensie van The Anniversary, in The New York Times, 1968).

De chronologie

Nu ik de fragmenten van Emily’s jeugd en adolescentie uit Het laatste Bed heb
gefilterd en in chronologische volgorde ‘teruggezet’, daarbij constaterend hoe elke
nieuwe fase in haar leven van meet af aan een doodsrandje had, onderbreek ik
nogmaals mijn beschouwing om me eerst nog de vraag te stellen: waarom lagen die
fragmenten zo verspreid in het verhaal, waarom doorbrak Claus de chronologie? En
waarom deed ík dan de moeite om haar te herstellen?

Trouwens, wie doorbrak de chronologie: Claus, of Emily?

Om te beginnen stellen we vast dat dit verhaal door het hoofdpersonage wordt
verteld in een monologue interieur. Het is een stijlvorm die Claus eerder koos in
De Verzoeking (1981) en Gilles! (1988), waar respectievelijk de oude zuster Mechtild
en Gilles de Rais hardop dachten. (In het geval van Gilles! zouden we beter kunnen
spreken van een dialogue interieur.) We hebben te maken met zoals dat in de narratieve
terminologie heet een ‘interne focalisator’, een vertelinstantie die alles uit het
verleden zelf heeft meegemaakt en tegelijk alles in het heden zelf meemaakt, die zich
van de ik-vorm bedient en die de enige vertelinstantie is. De auteur is volledig
verdwenen achter dit personage. De lezer of toehoorder is hierdoor volkomen
afhankelijk geworden van het subjectieve standpunt van het hoofdpersonage. Het
eerste gevolg is dat de lezer/toehoorder een grote achterstand in informatie heeft ten
opzichte van de vertelinstantie, en nog lastiger: dat hij zeer kwetsbaar is voor de
subjectieve gewaarwordingen, de mogelijke vergissingen of zelfs opzettelijke leugens van de
verteller, i.c. Emily. Nergens grijpt een auctoriële verteller in, of zorgt een ander
vertellend personage voor een ander perspectief, en dus voor een iets objectiever
verteld verhaal. De lezer/toehoorder is aan zijn eigen oplettendheid en inzicht
overgelaten.

Maar het unieke van Het laatste Bed is dat het hoofdpersonage het verhaal
ook nog eens schrijft. De auteur lijkt hier wel dubbel verdwenen. Lijkt. Want
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we zijn compleet verrast als we ons aan het slot achteraf realiseren dat de
twee laatste scènes 48 en 49 niet meer door Emily zelf geschreven kúnnen
zijn. Hier komen we op terug.

We hebben een verhaal dat bestaat uit 49 afzonderlijke taferelen. De lengte varieert
van vijf regels tot vijf bladzijden. (13 resp. 33) Het geheel is te vergelijken met een
tentoonstelling van 49 schilderijen, die op een rij geplaatst een levensverhaal
componeren, maar met opzet door elkaar zijn opgehangen, zodat de lineaire
chronologie drastisch is verstoord. Een flink aantal taferelen zijn uit hun context
gehaald, zij spartelen los van hun directe omgeving en temporele samenhang en zijn
op slag veel moeilijker te duiden. De informatie uit de context ligt soms zeer ver
verspreid en vraagt van de lezer/toehoorder scherpzinnigheid en een heel goed
geheugen, met name voor details.

Het verhaal begint letterlijk in medias res. Vóórdat de schrijfster haar ballpoint oppakt,
is de helft al achter de rug. De belangrijkste ingreep in de compositie is dat de dood
van Anna, scène 47, als climax aan het slot wordt beschreven, terwijl ze ‘in
werkelijkheid’ al ongeveer een uur geleden plaatsvond. Het gevolg van deze en
andere verschuivingen is dat de lezer/toehoorder, die weliswaar in zijn leven door
zijn existentiële plaatsgebondenheid gewend is voor het overgrootste deel ‘achter de
feiten van de wereld aan te lopen’, in dit verhaal door het verspringen van de
gedachten van Emily een nóg grotere achterstand heeft. De vertelinstantie houdt
zich totaal niet bezig met dit probleem van de lezer/toehoorder, maar praat/schrijft
voor zich uit en richt zich enkel een aantal keren expliciet tot haar moeder, en als die
niet meer wil luisteren tot “iemand anders” (30), en voor de rest is zij bezig met het
verslag van haar affaire met Anna, en van haar leven, en dat verslag, vind zij, zal bij
haar dood volmaakt parallel moeten lopen met haar leven. Geen enkele handreiking
naar een lezer/toehoorder. Ook niet impliciet.

Of is dit allemaal schijn? Is er niet toch een hand van de auteur die
tegelijkertijd achter de schermen van bovenaf, top-down, de voetstappen van
Emily stuurt?

Op onszelf teruggeworpen gaan we verder met het op zijn plek terughangen van de
bordjes. Als een vanzelfsprekendheid. Als een automatisme van de hersenen die
houvast zoeken in de volgorde van de tijd. Veel recensenten schrijven dat Claus de
lezer opzadelt met losse einden, vragen die niet onopgelost blijven, inconsistenties.
We zullen zien.

Ik denk dat de schrijver de chronologie sowieso niet belangrijk vindt. Zelfs saai. En
we hebben al opgemerkt dat we hier te maken hebben met een innerlijke monoloog
en er is geen mens die in chronologische volgorde dénkt. Dat is een argument om
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ervan af te zien. Maar er is een andere reden. Dit is een verhaal van een vrouw van
middelbare leeftijd die weet dat de dood vlakbij is. Ze wíl die dood. En ze denkt dat
ze de regie heeft over haar wil. Maar die heeft ze maar zeer ten dele. Zowel fysiek als
psychisch breekt er een opstand in haar uit. Eerst langzaam, dan extreem heftig. We
zullen proberen dit te beschrijven. Maar het heen en weer schieten van de
chronologie tussen heden en nabij verleden, tussen het nu en het verre verleden, is
ook de weergave van het steeds heftiger heen en weer schieten tussen Emily’s
verlangen om dood te zijn én haar vasthaken aan het leven, en de liefde. De
herinnerde liefde. Desnoods de verzonnen.
Dat dwingt ook tot het verspringen van de tijd.

Een andere vraag die in ons opkomt is hoe het mogelijk is dat er op die laatste dag in
haar leven plotseling een schrijfster ontwaakt in een muzieklerares, die eerder nooit
schreef, al was ze niet ongeletterd, want iemand die over Kleist las, iemand die weet
had van Woeste Hoogten, en van wie Anna zei: “Wel, jij die alles weet?” (44), is niet
ongeletterd. Maar kan dat dan ook de schrijfster zijn van zo’n compacte, poëtische,
extreme, treurige, gelaagde, existentiële, literaire compositie? Is dit niet inconsistent
en hebben de recensenten dan in dit opzicht niet gelijk?
Ik weet niet waartoe iemand in staat is in Emily’s toestand. Als er geen tijd meer is
voor omwegen, of uitstel, als het now is or never, to be or not to be.

Toch. Het is inconsistent. Maar van het soort dat je graag voor lief neemt. Anders
hadden we niet dit magistraal verhaal.

Het is de illusie van de magistraal schrijvende Emily, die de lezer of toehoorder
verleidt zo ver en zo lang mogelijk mee te gaan in haar subjectieve en eenzame
wereld. Een illusie die volgehouden wordt zelfs als het allang niet meer kan. Omdat
de laatste twee scènes niet meer door haar opgeschreven kúnnen zijn.

Als lezer, en performer, ga ik mee in de illusie.
Als essayist doorbreek ik haar steeds.
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De muzieklerares en de schoonmaakster

In de leraarskamer gaat Anna rond met de koffie. Ze vervangt haar moeder. (Zegt
ze.) Ze is jonger en een stuk tengerder dan Emily. Hun eerste contact lijkt gewoon,
maar is het niet:

Emily: ‘Wie is je moeder dan wel?’
Anna: ‘Agnes.’
‘O, Agnes,’ zei ik. ‘Je lijkt op haar.’
‘In de verste verte niet.’ (19)

Het is de resoluutheid en onbevangenheid van Anna’s antwoord die Emily treft. Ze
hoort in Anna’s toon dat zij ook niet wil lijken op haar moeder en die opstandigheid
trekt haar aan. Emily had al eerder een medestander gevonden in mevrouw Vincent,
die “ook aldoor ruzie” had met haar moeder, maar bij Anna komt er onmiddellijk
iets bij dat haar wellicht nog dieper raakt:

Zij draaide haar kont naar me toe. Een jongenskont,
gespannen in gebleekte jeans. (19)

Emily is meteen jaloers. Het had haar altijd dwarsgezeten dat ze zoals al betoogd
“het welige, deinende” van haar moeder had en nu ziet ze de slankheid die ze zo
graag zélf had gehad.

Die eerste blik- en woordenwisseling. Wat het Anna doet weten we niet, maar Emily
is geraakt.

Of is het nog anders, complexer? Heeft die ‘jongenskont’ ook een seksuele
connotatie? Is er een lesbische component in Emily’s aard die bij het zien
van Anna ook wordt aangesproken?
Is het ‘t androgyne in de gestalte van Anna, van wie we spoedig vernemen
dat ze “kortgeknipt donkerrood geverfd klishaar” draagt (21), dat Emily
aantrekt?

We herinneren ons dat Emily als puber de slankheid van Joan Crawford
wilde hebben en dat ze het affiche op haar kamer kuste. Ging het haar
louter om de slankheid, óf was ook toen al het androgyne in het gezicht en
de gestalte van Crawford mee in het spel?

En de doodgraver Jean-Marie op wie Emily een tijdje verliefd was droeg
zijn platinablonde (!) haar in een paardenstaart.
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De verliefdheid van Emily lijkt zich te richten op personages wier seksuele
identiteit vloeiend is, zoals dat ook bij haarzelf het geval is.

De volgende ontmoetingen. Diezelfde middag speelt Emily aan de piano La Gondole
lugubre van Franz Liszt. De componist voorvoelde de dood van zijn gastheer Wagner,
die eind 1882 in het Palazzo Vendramin aan het Canal Grande in Venetië vertoefde.
Voorvoelt Emily ook een dood, onbewust, de dood van haar oude ik, of de dood die
klaarligt bij elk nieuw begin? De inmiddels bekende valse start?
Zij weet niet dat Anna luistert. Anna die niets heeft met klassieke muziek. Maar die
dit, nu, mooi vindt. (21)

De dag daarop geeft Emily haar eerste muziekles in het nieuwe schooljaar. Na afloop
ziet ze Anna in de gymnastiekzaal, bezig met het dweilen van de vloer. Anna draagt
een zwart T-shirt met de glinsterende letters Black Sabbath. Emily spreekt haar aan,
vraagt hoe het gesteld is met haar moeder. Anna vraagt Emily of de trui die ze draagt
een Versace is. (Ook aan Versace, de vermoorde modekoning, kleeft meteen de
dood. Zie Jeroen Vullings, deel II, bijlage.) Ze zijn duidelijk zeer verschillend, in
gestalte, kleding, leeftijd, milieu. En taal.
Maar de liefde slaat dat allemaal over, ook het driedubbele zwart.
Ze voelen beiden “dat er iets gaande is.” (21)

Een paar dagen verstrijken, waarin Emily Anna zogenaamd toevallig tegenkomt bij
de werksters. Ze hoort dat Anna gescheiden is en een zoontje Ward heeft, die vaak
van huis wegloopt, sinds hij niet meer op de Kawasaki van zijn vader Patrick mag
zitten. (21)

Ongeveer een week later is het ochtend als Emily (stond ze op Anna te wachten?) op
school de lift wil nemen naar de derde etage. Hijgend komt, nat van de regen, in een
T-shirt met de (blauw-zwart gestreepte) kleuren van club Brugge, de favoriete club
van Patrick, Anna aanlopen, te laat. Een onwaarschijnlijke smoes over haar moeder
die op reis is naar haar twee broers in Australië. In de lege lift kust en streelt Emily
Anna, die op de knop drukt naar de zesde verdieping. Boven wil Anna aan het werk,
maar Emily houdt haar tegen en zoent haar heftig. Een paar meisjes uit de hoogste
klas betrappen hen en verklikken alles in een opgeklopte versie - aanranding - bij de
leiding van de school. (31)

Emily wordt door de vrouw van de directeur in haar moestuin ter verantwoording
geroepen. Ze moet zich voortaan strikt aan de leefregels van de school houden. (29)
De insinuatie is dat die regels openlijke uitingen van liefde zoals die op de zesde
verdieping niet toestaan.

Vijf dagen wacht Emily op Anna. Dan, terwijl zij Chopin’s Sonate in c op de piano
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speelt, verschijnt Anna in de deuropening. Armen over elkaar. Blauwe
nylonsneakers. (Komt ze om afscheid te nemen, maar wankelt ze op de drempel?) Ze
vertelt (liegt) dat haar moeder morgen thuiskomt. Op de vraag van Emily: “Dan zal
ik je niet meer zien?” maakt ze een afwijzend gebaar. Een tel later omhelst ze Emily
als een kat die haar prooi bespringt. (23)

Diezelfde avond al vertelt Emily haar moeder over een pas in dienst genomen
meisje, een uitnemende kracht, die na tien dagen naar huis werd gestuurd. (23)

Emily liegt op haar beurt. Ze wil met deze verdraaiing van de feiten de
verontwaardiging wekken van haar moeder en sympathie winnen voor het
meisje dat o zo onrechtvaardig werd behandeld. Onbedoeld stuurt Emily-
Claus vrijwel elke lezer of toehoorder de mist in, tenzij deze lezer of
toehoorder later in het verhaal terugdenkt aan dit moment, wanneer hij
begrepen heeft dat Anna helemaal niet van school is gestuurd en pas in de
winter wordt meegetrokken in de val van Emily. (43)

De moeder van Emily zwijgt. Zij doorziet de leugen waarschijnlijk ook niet, maar
wel dat er iets aan de hand is: het is niet de eerste vrouw (!), die haar dochter’s
belangstelling heeft. (23)

Nog steeds september. Toeristen. Hitte. Schoolreisje voor leraren en personeel naar
de badplaats. Anna en haar moeder Agnes zijn beiden (!) mee. Anna’s moeder zwijgt
als Emily en Anna haar meedelen dat ze niet met de anderen mee teruggaan in de
bus. Ze overnachten in het smoezelige hotelletje Flandria. (3) Hun eerste bed.

 Emily denkt dat de leraren en het personeel op dat moment al vermoedden
dat er iets was tussen haar en Anna, maar dat Anna’s moeder het wist. Want
ze vroeg niets, ze zweeg. Later ontmoeten we Anna’s moeder nog eenmaal,
ook weer in een flits, wanneer ze haar familie aanvoert in de collectieve
verontwaardiging over het schandalig uitgelaten gedrag van Anna en Emily
tijdens hun ‘wittebroodsweken’. (43)
Is dit nu duidelijk inconsistent gedrag van moeder Agnes, en daarmee
inconsistentie van de auteur? We onderzoeken:

Klopt het wel dat Anna’s moeder van iets wist? De lezer/toehoorder weet
in scène 3 nog niet wat de moeder natuurlijk wel weet: Anna is getrouwd en
gescheiden, en ze heeft een kind. Anna heeft haar niets verteld over Emily,
maar net als de anderen heeft Agnes haar ogen niet in de zak. Kan ze nu
stilzwijgend instemmen met een mogelijke lesbische verhouding tussen haar
dochter en de pianolerares? Dat geloof ik niet, gezien haar latere felle
reactie. Waarom zwijgt ze dan en roept ze haar dochter niet ter
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verantwoording? Ik denk: omdat ze niet durft. Omdat ze zich schaamt.
Omdat ze de persoonlijkheid niet heeft. Ze blijft schuilen in de kudde, die
loert.
Later roept ze ineens om politie, om boete.
Is dit inconsistent gedrag? Is ze van mening veranderd? Integendeel. Ze is
zeer consistent. Ze doet telkens mee met de meute. Als leraren en
personeel zwijgen, zwijgt zij ook. Als de familie te keer gaat, durft zij het
ook.
(Ze heeft nog een verborgen reden om eerst te zwijgen, later te blaffen: angst
voor verlies van haar baan. En die van haar dochter. Dat heeft ze goed
gezien.)

In de leraarskamer vond Anna dat ze “in de verste verte” niet leek op haar
moeder. (19) Wat ze toen precies bedoelde weten we niet, maar op het
moment van schrijven, vandaag, weet Emily: “Anna had geen ik.” (25) In
dat opzicht leek Anna achteraf wel degelijk op haar moeder.

Na een hele nacht dansen in de Monocle gaat Emily die morgen met Anna voor het
eerst naar het huis van haar moeder. Deze geeft Anna een ijskoude hand. De twee
zijn vanaf de eerste minuut rivalen. (1)

Anna komt voor het eerst in Emily’s kil, leeg huis. (38) Ze kleden elkaar uit. Anna
wil van Emily de liefde leren.

Het kan wel even duren voordat de lezer/toehoorder begrijpt dat “kil, leeg
huis” niet letterlijk moet worden opgevat. Aanvankelijk vat hij dat wel zo
op en vraagt zich af of Emily sinds kort op zichzelf woont. Sinds de
“ijskoude hand” misschien? Ook dit raadsel bij gebrek aan informatie lost
zich later op als de lezer begrijpt hoe Emily bij binnenkomst van Anna
ineens beseft hoe leeg en kil haar huis eigenlijk is. Zo had ze het niet eerder
ervaren. Ze woont wel op zichzelf, maar mist de zelfstandigheid om haar
leven ter hand te nemen en een eigen bestaan op te bouwen. Ze hangt nog
met touwen aan haar moeder. Ze woont mentaal gesproken halverwege
haar moeder’s en haar eigen huis. Zoals ze ruim twee jaar later, als ze
Mommie dearest heeft opgestuurd en de moeder een maand later met een
beroerte moet worden opgenomen, halverwege blijft steken in het
voorportaal van het ziekenhuis om van mevrouw Vincent te vernemen hoe
het met haar moeder gesteld is. Ze is niet bij haar moeder, en ze is niet los
van haar moeder.
Kan haar liefde voor Anna, kan Anna haar daarbij helpen?
Nee. Of toch? Misschien helemaal op het laatst?
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Emily koopt voor Anna een “krakkemikkig fiatje.” (13)
Korte tijd later wonen ze samen. In het huis van Anna. In een dorp.

De maanden die nu volgen worden door Emily hun wittebroodsweken genoemd,
waarin ze schaamteloos uitgelaten zijn. Tot grote ergernis van school en familie. (43)

Het is winter als Emily ten tweeden male ter verantwoording geroepen wordt over
hun beider gedrag door de vrouw van de directeur. Het is duidelijk dat ontslag
aanstaande is. (36)

Zonder afscheid wordt Emily weggejaagd als een loopse teef. En sleept Anna mee in
haar val. (43)

Ze leeft voortaan van recitals die ze geeft in de provincie. Anna zit vaak op de
tweede rij en applaudisseert mee met het publiek. (43)

Een oude onfrisse journalist van zondagskrant Het Nieuwsblad voor de kust heeft lucht
gekregen van de affaire, die werd gevolgd door ontslag. Hij heet Jan van Eyck. Hij
probeert, samen met de vette Michiels van Het Volk Emily over te halen tot een
interview. Emily geeft ze allebei nul op het rekest. (12)

Emily, die haar moeder niet meer bezoekt, bespiedt haar toevallig in de patisserie
Mello terwijl zij vereenzaamd achter een pilaar een aanval van snoeplust camoufleert
met de schijn van een bezoek-met-taartdoos aan een vriendin. (24)

Emily stuurt haar moeder voor haar verjaardag het giftige boek Mommie dearest,
geschreven door Christina Crawford, die met haar celebrity tells all-roman wraak neemt
op haar egocentrische moeder Joan, die enkel oog had voor haar carrière als
filmactrice, haar dochter adopteerde om haar imago meer glans te geven en haar
ondertussen verwaarloosde en zelfs misbruikte. De moeder zal het boek, dat geen
afzender heeft en geen begeleidend briefje, onmiddellijk herkennen, omdat op de
omslag de foto prijkt van Joan Crawford uit de film Johnny Guitar die een tijdlang als
affiche in Emily’s kamertje hing. (1)

Een maand later krijgt Emily’s moeder een beroerte en wordt opgenomen in het
ziekenhuis. Dat is op het moment dat Emily schrijft nu twee jaar geleden. Sindsdien
is ze onder toezicht gesteld van hoofdverpleegster mevrouw Vincent. Emily gaat af
en toe naar het ziekenhuis om van mevrouw Vincent te horen hoe het met haar
moeder gaat. Haar moeder zelf wil ze niet zien.

Van mevrouw Vincent verneemt ze dat haar moeder vaak Emily’s naam
schreeuwt. (1) Ze beheerst zich niet meer, zoals vroeger. Ze gaat
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onverstaanbaar schreeuwend ten onder, met haar dochter voor ogen, ongeveer
tegelijk met haar dochter, die ook ten onder gaat, een dodenmars zingend,
met haar ‘bruid’ voor ogen. (49)

Een vervloekte dag, waarop Wardje met zijn beer Billy hoog in de eik geklommen
was, eindigt in de donkere kofferbak van Anna’s fiatje in de schuur bij het huis. Het
kind wordt met een verraderlijke list door de kwaadaardige moeder uit de boom
gelokt en gestraft met opsluiting in het schuurtje. Diep gegriefd spreekt hij twee
dagen geen woord, eet niet. Ineens, op de derde dag eet hij zich vol met spaghetti en
ruimt alles op in de keuken, uit eigen beweging, zonder iets te zeggen. Loopt naar
buiten. En komt niet meer terug.
Een speurtocht begint, waarbij ook de vader Patrick en politieagenten betrokken
zijn. Er wordt niets gevonden. De volgende morgen leidt intuïtie Anna naar het
schuurtje. Ze gaat achter het stuur zitten, waar Wardje vaak zat. Spring uit de auto.
Kijkt in de kofferbak. Een geur van benzine. Wardje ligt dood onder de deken, met
zijn gezicht tegen de buik van zijn beer Billy. (33)

Tijdens het begrafenismaal kleeft Anna met al haar aandacht aan Patrick, die getroost
wordt door zijn kameraden. Anna is voor Emily onbereikbaar. Emily voelt zich
eenzaam, weet dat de anderen haar als een schuldige indringer zien. (22)

De woensdag daarop, wanneer Emily niet thuis is vanwege een recital, ‘troost’
Patrick Anna in bed.
Anna denkt dat ze zwanger is en weet dat ze alles verloren heeft. (40)

In haar wanhoop gaat Anna in op een uitnodiging van de redactie van het vunzige
tv-programma De Andere Kant, waar zij voor het op sensatie beluste publiek van
Studio Twaalf schuld bekent over de scheiding in haar huwelijk en haar kwalijke
verliefdheid op een “obscene ex-pianiste”.
Emily, die weer op zichzelf woont, leest hierover een gedetailleerd verslag in de
krant. (35)

Veertien dagen later staat Anna bij Emily voor de deur met diepe spijt. Ze huilt en
zegt dat ze stoned was geweest en dat ze niet leven kan zonder Emily. Emily gelooft
haar. Ze slapen weer samen. (35)

Letterlijk zegt Emily: “En sindsdien suste ik haar nachtelijk gekerm.”
Het geloof-tegen-beter-weten-in van Emily in Anna, na Anna’s vals verraad
doet me denken aan het telkens hernieuwde geloof van Gerard Brattinga in
Mia Bresser, in het toneelstuk Pas de Deux (1972), als zij haar liefdestekst
repeteert: “mijn ster, mijn zon ...” Zij doet dit zo echt, zo onweerstaanbaar,
dat “ik je weer zal geloven. Weer. Opnieuw.”
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Ze zijn nu slechts op elkaar aangewezen en voelen zich verloren. Anna klaagt en het
wordt een vertrouwde litanie: “Ik heb niets. Ik heb geen kind. Ik heb geen geld. Ik
heb geen eigen huis, ik heb geen eigen familie. Ik heb alleen maar jou en jou heb ik
ook niet.” Emily noemt het een ziekte dat zij, Emily, al sinds haar twaalfde dood wil.
Ze herinnert zich de Duitse schrijver Kleist, die ook zijn leven mislukt vond en een
vrouw zocht om samen mee te sterven. Ze heette Henriëtte (Vogel). Anna wil
Emily’s Henriëtte zijn, als het tenminste geen pijn doet. Ze wedden dat ze durven.
Niet voor geld. Voor de eer. (44)

Ze schrapen al hun geld bij elkaar. Het blijkt voldoende voor een enkele reis met de
trein naar de kustplaats, het hotel, een maaltijd en verder een hoop snoep. (10)
Ze reserveren de suite van het hotel Luxor.

In de ochtend komen ze aan op het station. Gaan eerst nog even langs bij het
schamele Flandria, waar ze hun eerste niet erg gelukte nacht doorbrachten. (3)

In Luxor worden ze naar de Spilliaert-suite geloodst op de zesde verdieping. Een
salon met een sofa en een raam dat uitkijkt op de zee, een slaapkamer met balkon.
Ze zitten naast elkaar op de rand van het bed. Wat nu? (16)

Op het nachtkastje zet Anna een foto van Wardje in het uniform van de groom die hij
speelde in de operette De graaf van Luxemburg. Ook het kaartje van de vereniging
Waardig Sterven. (41)

Op de televisie is niets, een symfonieorkest. Het ongemak over de situatie en de
vreemdheid ervan vertaalt zich in jennen door Anna: “Wie ben jij eigenlijk?” Emily
wijkt uit naar het balkon. Anna haalt haar terug, ze verzoenen zich. Anna knipt haar
jurk in stukken. Een ansichtkaartje schrijven aan Patrick? 
Anna zit in bh en broekje voor de spiegel van de kast. Nog wachten? (16)

Emily schrijft op het briefpapier van het hotel een brief aan de notaris welke de
dodende middelen zijn geweest die ze zal hebben gebruikt. (42)

Dit moet een soort wraak zijn. Emily weet dat ze strafbaar is, maar niet
meer in de gevangenis vast te zetten.

“Nu?” “Nu.” Anna gaat liggen. Emily pakt een glas water en het poeder. Anna kust
de foto van Wardje: “Je had een broertje (!) gehad.” (47)

Ze glijden als vanzelf in een ritueel. Dat eigenlijk al begon met het
kapotknippen van de jurk. Of begon het al met het bezoek aan Flandria?
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Anna: “Ik ben niet mooi genoeg.” Emily: “Kleed je uit.” Anna drinkt. Ze trekt met
haar lipstick drie strepen op de wangen van Emily: “Ons krijgsteken.” (47)

Dan gaat het mis. Een doodsstrijd begint. Anna is onvermoed sterk. In het nauw
gebracht grijpt Emily de nagelvijl achter zich en steekt Anna in de keel. Propt een
sjaal in haar mond. Anna stikt. Als ze niet meer beweegt, probeert Emily haar tot
leven te wekken door mond-op-mondbeademing. Na een half uur sleurt ze het dode
lichaam op het bed. Gooit dekens, lakens, handdoeken, kussens over haar heen. Een
hoge berg. Een grafheuvel. (47)

In de salon begint Emily aan een afscheidsbrief. Liefste mama.

De witte schim bij elk einde

Ik onderbreek hier opnieuw mijn betoog om op te merken dat de besproken zwarte
schim bij elk begin in dit verhaal een pendant heeft, die ik daarom betitel als “de
witte schim bij elk einde.”

Om dit helder te maken begin ik bij het geheimzinnige woord van de gerant, die
sprak van “opklaren”. Hij bedoelde iets als: het zou helder worden, of: aan het licht
komen. Ik heb al in voetnoot 19 (pag. 21 - 22) geschreven over de misleidende
betekenis voor het Nederlandse oor. En toch is het woord een stil signaal, een
richtingwijzer. Het kan de lezer bewust maken dat Emily zich van het donker in het
hotel naar het felle licht buiten begeeft.

En plotseling heeft de gerant hier een nieuwe functie, namelijk die van
wachter bij de deur. En valt hij ineens samen met de Arabische ober enkele
minuten later bij de draaideur van De gouden Leeuw, waar Emily plotseling
haar frites op de grond gooit.

(De man in livrei die de wacht houdt bij de vuurtoren op het schilderij van
Claus dat de omslag vormt van het boek van De Bezige Bij (in deze studie
gekopieerd op pag. 5), markeert juist de overgang van het leven naar de
dood, van het eindige en het oneindige.)

Het krijgsteken dat Anna jongensachtig op Emily’s wangen aanbracht, gaat zijn werk
doen. Want toen Emily in het licht buiten trad, keerde onmiddellijk haar levenslust,
zelfs haar strijdlust terug. Een half uur lang heeft het geduurd, schat ik. Eerst heeft
ze haar visioen van de rijdende trein, waarin de wet van de liefde hersteld wordt,
gevolgd door de korte maar strijdlustige dialoog van de beide vrouwen in de
kantoorboekhandel, vervolgens de balpen, het middel om haar leven te verlengen
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met kunst, haar eetlust in De gouden Leeuw en opnieuw haar strijdlust als ze het
kitscherig monument voor de gestorven vissers op wil blazen.
Pas als ze de straat oversteekt (!), overvalt haar weer de rouw. De deurwaarders (!), die
in een begrafenisstoet lijken te lopen, vormen de overgang, zuigen haar mee terug in
het duister van het hotel.

De strijd op leven en dood wordt op deze laatste dag in Emily, en ook Anna,
letterlijk op leven en dood gevoerd. We zullen het nog zien als de twee naakte
vrouwen hevig en dodelijk met elkaar vechten; als Emily het lijk van Anna
onmiddellijk wil reanimeren, en ‘s nachts als zij het nog seksueel wil opwinden met
haar vingers; als diep in de nacht op het strand het lichaam van Emily de benen
openrekt, verlangend naar een medemens.

Pas helemaal aan het slot verneemt de lezer de toedracht van het oorlogsteken, dat
Anna aanbrengt met haar lipstick op Emily’s wangen, met de stok die anders líppen
rood kleurt. Terwijl ze nét de dodende pillen heeft ingenomen. Verbijsterend. Die
spagaat tussen leven en dood. Niet te willen leven, niet dood te willen ...

Die middag en avond

Nu we het verre en nabije verleden van Emily op de ‘juiste plek’ hebben gehangen,
kunnen we dit werk beëindigen, omdat de chronologie van wat er die middag en
avond zelf gebeurt weliswaar telkens wordt onderbroken, maar niet meer onderling
verwisseld.
Wel merken we nog op dat Emily een aantal keren opstaat van haar werk en de
kamer verlaat. Van de tijd is ze zich vaag bewust, een enkele keer lees je: “een half
uur geslapen.” (27) We weten inmiddels dat het hoogseizoen is vanwege “de
kreeftrood verbrande toeristen” (8) en verwachten dus dat het deze dag zo rond een
uur of elf donker is. We begrijpen goed dat de auteur, die overigens alles in het werk
stelt om zijn verhaal in deze tijd te enten, de exacte tijd en plaats opzettelijk vaag houdt
om de handen zoveel mogelijk vrij te hebben. Dit is overigens volkomen in
overeenstemming met de geestestoestand van zijn hoofdpersoon Emily, die zich
nauwelijks van tijd bewust is. Maar wij als lezers/toehoorders maken ons graag een
voorstelling van het uur van de dag, al was het maar als houvast voor het geheugen.
Mijn schattingen zijn dus noodgedwongen half berekening half gevoel:

Rond twee uur ‘s middags is Emily’s balpen leeg en moet zij de salon
verlaten om in de stad een nieuwe te kopen. Het brengt haar via het zicht
op het station naar de kantoorboekhandel, via De gouden Leeuw (frites met
bier) naar het ‘monument voor de gestorven vissers’ en vervolgens achter
de stoet deurwaarders terug naar het hotel Luxor. Vóór de ingang wordt ze
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aangesproken door Jan van Eyck. Aan de bar heeft ze een eerste
confrontatie met de deurwaarders. Dan is ze terug op haar kamer. (15)

Laat in de middag zit ze beneden op een Egyptisch stoeltje gekleed als voor
een sortie. De verleidingstruc van de dikke deurwaarder mislukt. (18)

Rond negen uur eet Emily beneden in het restaurant garnalen en appeltaart.
Emily huilt om haar leven dat haar zo weinig bracht. Van Eyck wil haar de
ongure kant van de stad laten zien. Als de deurwaarders zwijgend
langslopen, is het vermoedelijk nog licht, hoewel ze Emily doen denken aan
krokodillen “die ‘s nachts op zoek gaan naar een nieuw meer of moeras, ...”
(27)

Weer boven. Een half uur geslapen. (In deze tussentijd is het mogelijk
buiten donker geworden.) Alle pinda’s, chips enz. opgegeten. Eerste bezoek
van Esther. Naar een televisiedebat gekeken. (27, 28)

Rond twaalf uur zit Emily met meneer Maurice op de gang. Ze krijgt nog
drie uur, maar uiterlijk dán moet ze met haar reisgenoot vertrokken zijn.
(34)

Rond half één zakt Emily voor de deur van Anna in een lotushouding. De
twee pilletjes exta zijn nu op. (37)

Rond één uur besluit ze weg te gaan. Het leidt tot het afscheid van het lijk
van Anna. Emily slikt Anna’s ringetje met een slok Seven-Up naar binnen.
(42)

Twee uur. Tweede bezoek Esther, die vraagt om een handtekening. Emily
weet opnieuw tijd te winnen. Met een brandende keel schrijft ze over
Kabouter Jeukgraag en Konijntje Kanniemeer. (46)

Diep in de nacht valt ze op het natte zand van het strand.
(...)
De zon komt op, als Emily wakker wordt. Badmeester Leon. Visioen van
de deurwaarders als aanvallende krijgers. Laatste gang van Emily terug naar
haar gisante, haar liggende bruid in de Spilliaert-suite van het hotel Luxor.

Als we aannemen dat Anna en Emily de vorige ochtend vroeg de trein naar de kust
hebben genomen, stellen we vast dat het drama precies één etmaal heeft geduurd.

Tenslotte constateren we dat Emily door de Liefde werd opgetild van de Begane
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Grond naar de Zesde Verdieping van het college tot ze - ongeveer drie jaar later -
van de Zesde Verdieping van hotel Luxor weer afdaalde naar het nachtelijk strand.
De uitgelaten wittebroodsweken hebben geduurd van september tot de winter, tot het
ontslag van school.

In de tijd van de wittebroodsweken ‘hokten’ Anna en Emily samen, maar Emily
moet haar eigen huis hebben aangehouden, want we lezen dat Anna - na de dood
van Wardje, de gemeenschap van Anna en Patrick na de begrafenis en het verraad
van Anna op de teevee - veertien dagen later “voor de deur” stond. (35)

Emily is nergens geaard. Nergens thuis. En met deze constatering stuiten we op een
essentie van Het laatste Bed, verwoord in het slottafereel:

Toen ben ik naar huis gegaan. (49)

Ze komt pas thuis in de dood. In de armen van haar ‘bruid’.

Ik heb geprobeerd met het voorgaande de fictionele ‘werkelijkheid’ te ontrafelen.
Voor zover werkelijkheid zich laát ontrafelen. Het is zeker dat voor de schrijver
Claus het feit dat Emily nergens thuis is, nergens woont, vooral relevant is. Maar om
dat te begrijpen moest ik eerst plaats en tijd in redelijke orde hebben.

Het grondthema: eenzaamheid tegenover geborgenheid

Het gevoel nergens thuis te zijn ligt niet ver weg van het gevoel van eenzaamheid.
Laten we daarom eens inzoomen op scène 22, het begrafenismaal, en eens kijken
vanuit het perspectief van Anna.
Aan tafel zitten vier ‘spelers’ of ‘partijen’: Anna - Emily - Patrick - de vijf
motorfreaks. Hoe onhandig de freaks ook met Patrick omgaan, de mannen hebben
duidelijk een groepsverband. Ik schrijf ‘mannen’, maar het zijn nog geen mannen,
want zij zijn uitsluitend met zichzelf bezig. Er is niemand die iets over Wardje zegt,
hoewel dat toch de verschrikkelijke reden is van hun samenkomst. Omdat Anna een
muur van echt of schijn-echt verdriet om zich bouwt is zij voor Emily onbereikbaar.
En omdat de mannen Emily als een indringster beschouwen, is Emily volkomen
geïsoleerd.

Fascinerend is de observatie van Emily, die de blik van Anna gevestigd ziet op de
drie zilveren ringetjes in Patrick’s oor. Omdat we - tot het tegendeel bewezen is -
ervan uitgaan dat Claus heeft geprobeerd nooit zomaar iets te schrijven, iets
toevalligs wat met gemak door iets anders te vervangen is, hebben we lang nagedacht
over de betekenis van die schijnbaar toevallige observatie. Wat gaat er in Anna om
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als zij die ringetjes ziet?
Er is geen enkele aanwijzing dat ze iets te maken hebben met de relatie tussen
Patrick en haar. Het is veeleer een groepsteken, iets van de motorrijders, die door
tekens als deze aangeven dat ze bij elkaar horen en dat er een groepsverband is dat
hen beschermt.
Ik denk dat Anna bij het zien van die ringetjes zich bewust wordt van haar
eenzaamheid, bewust dat zij niet meetelt, net zo min als haar naamloze moeder.
En ik denk dat Emily aan die blik van Anna geraden heeft welke angst er in haar
omgaat, de angst nergens bij te horen, een angst die verder reikt dan deze dag zelf,
een angst die aan de basis ligt van haar verraad in de dagen en weken die volgen.
Die woensdag erna kruipt ze met de egocentrische en rancuneuze Patrick, die haar
zogenaamd wil troosten, in bed. Ze wil hem terug. Ze wil hem voor zich alleen
hebben.

Zoals zij ook Wardje ongenadig en hardhandig bij zich wilde houden, toen de jongen
boven in de eik geklommen was - wat alle jongens horen te doen - en aan haar
controle ontsnapte. De tirannie waarmee ze de jongen in het schuurtje opsloot was
alleen te verklaren vanuit haar angst voor de eenzaamheid. Ze is met zichzelf bezig,
niet met het kind.
Ze is in feite slachtoffer van zichzelf. 

Wardje is een bijzonder kind. De vastberadenheid waarmee hij uit het leven
stapt. Ook hij was veel te eenzaam, waarschijnlijk zonder dat hij het wist.
Hij was zijn vader kwijt, hij zocht hem langs de snelweg, in de hooimijt, in
het fietsenhok. Dagenlang, tot uitputtens toe. Maar hij vond hem niet.
Zijn moeder verried hem. Sloot hem op. Wilde hem bij zich houden met
geweld.

Enkele weken later stort Anna zich in de armen van de tv-reporter, zonder te
begrijpen dat die man en zijn club niet in háár geïnteresseerd is, niet in haar verdriet
of angst, maar in haar sensationele verhaal, waarvoor hij flink wil betalen. De manier
waarop Anna Emily verraadt is ongemeen vals. Ze heeft het van haar moeder
geleerd: liegen, verraden. De strategie van de kansarme om te overleven, om niet aan
de kant geschoven te worden.

Er is maar één mogelijkheid om te begrijpen dat Emily haar enkele weken later toch
in haar armen sluit en ‘haar nachtelijk gekerm’ (35) sust, namelijk dat Emily -
misschien al op het moment zelf dat zij de blik van Anna opving, gericht op de
ringetjes in Patrick’s oor - de reden doorziet van Anna’s bedrog en verraad: haar angst
voor de eenzaamheid. Een angst die zij herkent.

Het is dezelfde angst die de gedissocieerde Emily aan het slot doet
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vastklampen aan haar ‘bruid’.

Tot slot breng ik hier nog in herinnering de geborgenheid die Anna voelde toen ze bij
Emily lag, die eerste keer, in het eenzelvige, benauwde hotel Flandria, in de diepe,
hete geul van het bed. (3) Een omgeving die voor Emily juist zeer unheimisch was en
waarin ze de slaap niet kon vatten en op de grond ging liggen. Het was die nacht dat
juist Emily zich diep eenzaam voelde. Ze moet gevoeld hebben hoezeer zij en Anna
van elkaar verschilden.

Ik denk dat we met de tegenstelling eenzaamheid - geborgenheid bij het grondthema
van Het laatste Bed zijn aangekomen. Anna en Emily slingeren voortdurend tussen
beide polen. Het gevoel van geborgenheid, in de liefde gezocht, blijkt altijd weer
tijdelijk en slaat om in vervreemding. Zo heeft Anna de pillen in het glas water,
aangereikt door Emily (47), aanvankelijk vreedzaam opgedronken, maar die rust
maakt even later volledig plaats voor paniek, als haar lichaam geteisterd wordt en zij
plotseling geen Emily meer vóór zich ziet maar een vreemde, een onbekende: “Wie
ben jij?” Ineens is daar het probleem dat wij, dat Anna en Emily, elkaar onmogelijk
helemaal kunnen kennen. Ineens slaat de geborgenheid om in vervreemding.

Die middag had Anna in de suite van het hotel eerder al onverwacht aan Emily
diezelfde vraag gesteld:

‘Wie ben jij?’ vroeg zij.
‘Drie keer raden,’ zei ik.
‘Wie ben jij eigenlijk als puntje bij paaltje komt? Weet je het zelf wel?’ (16)

De vertrouwde Emily is ineens een ondoorgrondelijke sfinx.

Het laatste Bed: een thriller

We hebben al opgemerkt dat in de niet-lineaire compositie van Het laatste Bed één
verschuiving in het oog sprong: de scène van de dood van Anna (47), die in
werkelijkheid plaatsvond ongeveer een uur vóórdat Emily de balpen oppakt, dus
laten we zeggen rond twaalf uur ‘s middags, maar pas ná het tweede bezoek van
Esther, dus rond twee uur ‘s nachts wordt verteld als de climax van het verhaal. Het
effect hiervan is dat het verhaal ook het karakter krijgt van een thriller. Vreemde,
onverklaarbare tekenen wijzen steeds sterker in de richting van een misdaad, en de
alert geworden lezer/toehoorder gaat op jacht: wie pleegde de misdaad en hoe ging
het in zijn werk?

Zoals het hoort in een thriller wordt de lezer/toehoorder ook misleid, of
op het verkeerde been gezet. Emily schrijft: “Een heel enkele keer hoor ik
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nu wat gerochel uit de slaapkamer. Anna rookt te veel. Belgas.” (3). De
lezer/toehoorder weet niet dat Emily het zich verbeeldt. Hoe zou hij dit
kúnnen weten als Emily dit zélf niet in de gaten heeft? De lezer/toehoorder
verkeert nu een tijdlang in de veronderstelling dat Anna slaapt.

Merkwaardigerwijs loopt zijn nieuwsgierigheid parallel aan die van de gerant en het
personeel van het hotel. Laten we hun standpunt eens innemen: de conciërge ziet in
de ochtend, rond een uur of tien, twee vrouwen binnenlopen, die hebben
gereserveerd. Het valt hem op dat ze weinig bagage bij zich hebben. De jongste
gedraagt zich lichtjes over the top. Het feit dat het twee vroúwen zijn wordt zonder
twijfel opgemerkt, maar zolang discretie betracht wordt, is er geen reden tot navraag.
Dus brengt de met zwaar overgewicht kampende Raymond hen naar de Spilliaert-
suite op de zesde verdieping. Maar ‘s middags, in de hall, ziet de gerant, meneer
Maurice, één van de twee vrouwen, de oudste, alleen naar buiten lopen. Verbaasd
ziet hij drie strepen lipstick op haar wang. Hij probeert een grap, over een misdaad
die zeker opgehelderd zal worden, maar Emily begrijpt hem niet, omdat ze geen erg
heeft in de strepen. (Zoals ook de lezer/toehoorder, door de verstoorde chronologie,
geen idee heeft wat de gerant bedoelt en dit ook nooit zal weten, tenzij hij een
ijzeren geheugen heeft of het verhaal herleest.) Maurice is dus bevreemd en
geïntrigeerd tegelijk.
Drie kwartier later, ongeveer, komt de vrouw terug, blijft hangen aan de bar, en
spreekt vervolgens in de veranda met de streekjournalist Jan van Eyck. Maurice en
Jan kennen elkaar. Maurice heeft respect voor snuffelaar-in-andermans-zaken en
nuttige informant ouwe Jan. Dan, dus, achter onze rug en die van Emily, vertelt
ouwe Jan zijn vriendje Maurice het verhaal over de affaire van de twee vrouwen - de
oudere welige was pianolerares, de jonge tengere schoonmaakster, die beiden ontslag
kregen van het college waar ze werkten. Heeft meneer Maurice de jongste soms niet
pas op de teevee gezien in De Andere Kant? (35) Ze blèrde dat ze haar huwelijk had
verwaarloosd om een “obscene ex-pianiste”! “Maar die hebben samen de suite op
zes gereserveerd,” zegt meneer Maurice. “Ik heb een publiek lesbisch stel in de
Spilliaert-suite! Dat is mij te link!” Vanaf nu wil hij de vrouwen zo gauw mogelijk
kwijt, vóórdat geruchten de naam van zijn hotel in opspraak brengen. Vanaf nu
wordt de druk op de aanvankelijk nog argeloze Emily om te vertrekken opgevoerd.

De lezer/toehoorder weet hier allemaal niets van, net zo min als Emily. Hij
kan dit reconstrueren als ook Emily de achterbaksheid op het spoor is:
“Zo, meneer Van Eyck heeft geklikt.” (35)

Als Emily laat in de middag afdaalt in uitgaanskleding met de paarse zijden kousen,
valt het haar op dat “de juffrouw bij de kassa, de grooms, de kruiers, de receptionist”
naar haar gluren. (18) Er is iets met mevrouw Hopkins aan de hand, dat weten ze
van meneer Maurice, die hen gevraagd heeft op te letten. Ze zien dat mevrouw
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Hopkins opnieuw alleen is. En dat ze na de avances van een dikke deurwaarder weer
teruggaat naar boven.
Rond negen uur ziet de ober haar verschijnen in het restaurant. Hij vraagt niet
helemaal onschuldig: “Bent u alleen?” (25) Hij krijgt een snauw, maar geen
informatie. Even later verschijnt Jan van Eyck. Hij wil haar verleiden tot een
uitstapje in de stad om haar alvast uit te horen, én omdat hij denkt dat hij tijd genoeg
heeft tot morgenvroeg negen uur voor een diepte-interview met Emily.
Maurice wil doorpakken en stuurt Esther, een jong, niet te verlegen, slim,
nieuwsgierig meisje dat deze nacht dienst heeft. Ze moet neuzen tot in de
slaapkamer. “Vraag maar of je soms de deken open mag slaan, of anders of
mevrouw nog altijd ziek is.” Ze klopt aan met twee bonbons op een schaaltje. (27)
Ze moet niezen van de sterke parfumgeur. Als ze richting slaapkamer wil, verspert
Emily haar de weg en leidt haar af.
Nu komt Maurice zelf, met grof geschut en een zoete stem. Ook hij ruikt de spray.
(Hij denkt nu aan een misdrijf.) Hij bekent te zijn ingelicht door meneer Van Eyck.
Ze moet binnen drie uur mét haar vriendin het hotel verlaten. En vía de
dienstingang.
Het wordt later en later. De lijklucht hangt nu zwaar in de salon.
Rond twee uur wordt er gebeld. Emily vliegt naar het raam en zet het wijd open. In
de deuropening staat Esther, nu met een schaal amandelkoekjes en
marsepeinbonbons. Die brengt ze “met de groeten van mijnheer Maurice.” (45)

De groeten zijn de camouflage voor het feit dat Meneer Maurice en Esther
met elkaar hebben afgesproken om de truc met het notaboekje met
Bekende Vlamingen toe te passen. Mevrouw Hopkins zal zo gevleid zijn
dat ze voor het “parmantig, aandoenlijk kind met volle, korte beentjes” (27)
tot die illustere groep behoort dat ze welwillend haar handtekening zal
zetten. En als ze zelf de datum eronder zet, heeft ze later geen alibi meer en
hangt ze bij de rechter.

Esther zegt dat ze de kamer schoon moet maken. Emily wijst haar op de afspraak:
“De tijd is nog niet verstreken.” Esther doet alsof ze aan Emily’s kant staat: “Ik zal
zeggen dat u bijna klaar bent met inpakken.” Het is een valstrik. Emily zet haar
handtekening. Als Emily nietsvermoedend ook de handtekening van Anna wil
zetten, protesteert Esther heftig. Wel vraagt ze lief en nebenbei: “O nog iets. Wilt u er
ook de datum op schrijven?” Emily zit in de val. We weten niet of ze de datum heeft
gezet. Erg nodig is het niet, want ze is deze dag ingecheckt bij de conciërge.
We weten nu dat meneer Maurice, met welgemeende dank aan het meisje, dat er
overigens 5 briefjes van 500 frank aan overhield (27), niet misleid werd door de spray
en allang aan een misdaad dacht.

Het hotel sliep niet, toen Emily in haar jurk naar buiten liep, het duister in ...
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Arme Emily, wat ben je eenzaam ...

Er ligt een thriller verscholen in Het laatste Bed. Maar tegelijk klopt hier iets niet. Wij
lezers/-toehoorders zijn helemaal niet blij dat de misdaad geroken werd. We stonden
helemaal niet aan de kant van de rechercheur, zoals in de thriller normaal het geval is.
En we kunnen vinden van Emily wat we willen, maar niet dat zij een misdadigster is.
Zij is slachtoffer. Deze thriller draait de zaken om. De rechercheurs zijn de stille
boosdoeners, Maurice en Esther, zíj stoten mensen uit de gemeenschap. Esther, die
haar naam heeft van Ishtar, de Babylonische godin van de vruchtbaarheid, van het
opkomende gewas en het leven, is in deze thriller een dodende godin geworden, de
nooit vermoede godin van de nacht. Haar vernietigende, dodende kracht maakt haar
tot dochter en erfgename van de Vrouw van de Directeur, tot kleindochter van
Mama.

Het is navrant: een vrouw als Emily wordt niet alleen uitgestoten uit de
gemeenschap, ze wordt ook nog eens opgejaagd wild.

Intermezzo over ‘vorm’

Een interessante vraag is hoe we op het idee gekomen zijn dat er een thriller school
binnen het verhaal. Daar is immers met geen woord over gerept. Zweefde die thriller
als een geest boven de wateren? Nee, de geest van die thriller lag verspreid in de
wateren. Hij werd gereconstrueerd uit verspreide delen die allemaal in die richting
wezen. Die delen hadden een vorm die samengevoegd de kenmerken droegen van een
thriller.

Tenminste als mijn blik, mijn perspectief, mijn interpretatie juist is. Ik kan
ook een thriller hineininterpretieren, maar in dat geval voeg ik onderdelen,
elementen toe die ik zelf bedenk.

Ik had het geluk in 1989 bij de repetities van Het Schommelpaard aanwezig te zijn.
Claus deed de regie. Op een middag hoorde ik hem mompelen: “Er bestaat alleen
maar vorm.” Was dit een oorspronkelijke gedachte van hem, of citeerde hij Samuel
Beckett?
Lang denk ik al na over deze kwestie. Het betreft de spannende verhouding tussen
lichaam en geest. Ik kom steeds tot de overtuiging dat er geen geest bestaat zonder
vorm.88

88  Mensen die baanbrekend over dit onderwerp schreven zijn wat mij betreft Douglas R. Hofstadter
met Ik ben een vreemde Lus (2008) en Daniel C. Dennett met Van Bacterie naar Bach en terug. De Evolutie

(wordt vervolgd...)
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Het schrift

Toen Anna en Emily die laatste dag van huis gingen, hebben ze geen bericht
achtergelaten. In het hotel heeft Emily rond een uur of twaalf een briefje voor de
notaris geschreven, met informatie over de doodsoorzaak. (Een giftige dienst aan de
autoriteiten, zodat ze niet lang hoefden te zoeken.) Na de dood van Anna, begon ze
onmiddellijk met een afscheidsbrief aan haar moeder. Dat lukt niet, maar ze blijft zich
telkens rechtstreeks tot ‘mama’ richten:

Liefste mama. (...) Lieve mama. (...) Mama. (1)
Ik zou het niet meer over jou hebben. (5)
By the way, mama, ik ben ondertussen een tijdje verloofd geweest met een
zeven jaar jongere doodgraver ... (12)
Ben je d’r nog mama? (15)
Je hield niet van Bruckner, mama. ‘Te veel lawaai,’ zei je. (16)
Wie is die vrouw? Jij, mama? Nee, ik ...
Mama. Ik stuur je weg in de mist van het meer. (17)
En jouw dochter, mama, was het lekker hapje. (23)
Ik ben moe, mama, grenzeloos moe. (27)
Zij leek op jou, mama, een voorname, buikige lady (...) (29)
De eerste kus. Moet ik antwoorden? Verveel ik jou? Ja? (30)
Nee, mama, niet om de nabestaanden een loer te draaien. (42)
Ik verbeeld me, mama, dat je in het ziekenhuis gekluisterd ligt ... (46)

Hoe nadrukkelijk, door de auteur Claus, de illusie van de schrijvende Emily tot het
laatst toe in stand wordt gehouden, óók nadat ze tweemaal haar kamer verlaten had
en eenmaal zelfs het hotel, kunnen we afleiden uit de volgende passages:

Ik heb zin om het gammele schrift door de kamer te keilen. (1)
Als ik het nu eens hierbij liet. Adieu, mama, en basta. (1)
Ik wil niet dat je dit leest. (...) Ik zal je een ansichtkaart sturen. (4)
Wat een stom briefpapier heeft het hotel Luxor, (...) Ik weiger mijn ultieme
boodschap op een dergelijk papier te schrijven. Een bladzij uit mijn schrift
scheuren doe ik ook niet. (2)
Ik krijg kramp in mijn rechterhand. (15)
Ik herlees dit proza niet. (25)
De eerste kus. Moet ik antwoorden? Verveel ik jou? Ja? Dan vertel ik het

88 (...vervolg)
van de Geest (2017). Beide auteurs zijn vertrouwd met zowel de geestes- als de natuurwetenschappen.



Een Bruid in het Doodsbed Het schrift117

aan iemand anders. Er is niemand anders. Goed, dan stop ik mijn antwoord
in de fles die dobbert in de groene zee, in het tot een scheepje gevouwen
papier. (30)
Ik klamp me vast aan deze schrijverij. (37)
Mijn vingers, mijn polsen doen pijn. (39)
Mijn rechterhand krijgt kramp. (42)
Het wordt tijd dat ik mijn deel van de weddenschap volbreng. Als mijn
schrift vol is. Langer dan mijn schrift wil ik niet leven. Het moet mooi vol
raken, precies tot de laatste pagina, de laatste paragraaf. Dat is de opdracht.
(46)

Als er zoveel nadruk ligt op het schrijven, en als Emily zich telkens blijft richten tot
haar moeder, dan moeten we wel tot de conclusie komen dat Emily in een
afmattende tweestrijd is gewikkeld met zichzelf: aan de ene kant wil ze definitief
afrekenen met haar moeder, maar tegelijk blijft ze in haar eenzaamheid
hartstochtelijk verlangen naar haar liefde of vriendschap.

Eén keer ontsnapt het haar, dat verlangen, na alles wat er gebeurd is die dag, vooral
de bloedige dood van Anna, na de treurige ontmoeting met de louche Van Eyck in
het restaurant, als ze even geslapen heeft: “Ik ben moe, mama, grenzeloos moe. (27)
Even weer het kind dat aanklampt bij haar moeder.

Maar het is slechts een moment. De strijd met haar moeder gaat verder. Ze komt er
niet uit. Niet in haar leven.
Of misschien toch, op het laatste moment.
Als ‘mama’ geen rol meer speelt en vervangen is door ‘bruid’.

Zelf gaf Emily aan dat ze een giftig cadeautje wilde achterlaten voor haar moeder.
Ook dat ze een verslag wilde schrijven van haar en Anna’s affaire, al wist ze dat het
een hachelijke onderneming was, omdat ze de grootste moeite had “verslaggever van
haar ziel te zijn. (14)
En dan ineens wil ze dat haar schrift “mooi vol” wordt. Waarom?

Ze is het ‘giftig cadeautje’ vergeten. Ze wil afronden, tevreden zijn met wat ze
gemaakt heeft.
Waar ze niet aan denkt is dat schrijven nóg iets doet met de schrijver, namelijk hem
brengen op een punt waar hij anders niet gekomen was.
Een punt waar hij geen idee van had.

Ik denk dat het opschrijven van de laatste ‘paragraven’: de vroege jeugdherinnering
aan “Kabouter Jeukgraag en Konijntje Kanniemeer” (46) en de dood van Anna (47)
de heftige slingerbeweging tussen ver verleden en dichtbij heden is die - na alles ook
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wat voorafging - Emily als het ware katapulteert naar het nachtelijk strand.

Zonder het schrijven was ze waarschijnlijk van het balkon zes-hoog gesprongen.

Introspectie

Wat is het toch voor lafhartigs in mij dat mij weerhoudt om in de lift naar
onze suite te stappen? Ik zal het nooit analyseren, duiden zoals ze
tegenwoordig zeggen. Ik ben geen verslaggever van mijn ziel. Ik dacht dat
ik een afstandelijk verslag zou kunnen schrijven van Annas en mijn ‘affaire’,
hoe het ontstond en groeide en in de vernieling is geraakt. Nu niet meer.
Toch wel. Nee, nooit meer. (14)

De uiteindelijke reden om te schrijven is het vinden van de lezer. Maar Emily heeft
geen kennissen of vrienden die ze wil opzadelen met haar lamento. Dan maar haar
moeder. Maar als Emily vermoedt dat het haar verveelt, dan doet ze haar brief “in
een fles die dobbert op de groene zee, in het tot een scheepje gevouwen papier.” (30)
In de hoop dat ooit iemand het bericht oppakt.

Die brief moet wel haar ziel bevatten, die de vorm heeft van een scheepje, dat
dobbert.
Daar gaat het om.

Emily dacht dat ze een afstandelijk verslag zou schrijven, maar daarbij ontkomt ze
niet aan het verslag van haar eigen ziel, haar identiteit, ze ontkomt niet aan de
introspectie dus, en ze denkt dat ze dat niet kan.
Wie kan er objectief over zichzelf schrijven?

Ze doet het toch. En langzaam tekenen zich de contouren af van wie ze is. Je vindt
die in wat ze schrijft, als Emily-Claus. Maar je vindt die nog meer in hoe ze schrijft, als
Claus-Emily, in haar stijl. Ik doel hier op de zinnelijkheid ervan en ik wil hier meer
over weten. Het gaat over het schrijfproces, dat zich van onder naar boven beweegt
en tegelijk van boven naar onder. Uit welke bronnen put Claus? (Nu is ineens Emily
onzichtbaar achter hem.)
Kunnen we dit onderbouwen?

Zeer onlangs noemt Renate Dorrestein hem “het grootste schrijfbeest uit
de Nederlands-talige literatuur-geschiedenis.”

De stijl waarover wij spreken is nauw verwant aan de instinctive art van
Charlotte Mew, aan wie we later nog aandacht zullen wijden.
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We gaan glibberige termen hanteren als intuïtie, instinct, de cognitieve en pre-
cognitieve laag in onze hersenen, over bottom-up en top-down schrijven.
Maar we beginnen met het verzamelen van de plekken in het verhaal waar onder de
kookdruk van de omstandigheden intuïtie de verbeelding stuurt, en het instinct het
lichaam.

We schrijven onmiddellijk erbij dat rede, intelligentie en bewustzijn niet
afwezig zijn, maar opzij treden, of beter: in snelle wisselwerking zijn.

De visioenen

Na het nachtelijk strand valt Emily, de jurk omhooggetrokken tot over haar hoofd,
in een diepe slaap. Als ze wakker wordt, is het licht en ligt ze er ‘zedig’ bij. De rust
lijkt terug.
Maar het is een reculer pour mieux sauter.
Een seconde later veranderen de deurwaarders in een horde woeste krijgers. De
hallucinatie valt beslist niet zomaar uit de lucht.

We leggen hallucinatie en visioen van de vorige dag naast elkaar:

In de volle middagzon ziet Emily op de dijk in de verte het negentiende-eeuwse
station, waar ze die ochtend met Anna was aangekomen. Emily heeft net de
gruwelijke dood van Anna in het hotel achter de rug. Heel even is ze in de
verleiding om alles in de steek te laten en in de trein te stappen. In haar
verbeelding ruikt ze “de zinderende, naar tabak ruikende, bedompte lucht
van de treincoupé. (9)

De volgende morgen ziet Emily bij de opgaande zon in het oosten, met haar
rug naar de zee, de bezopen deurwaarders de polonaise dansen op de dijk,
voor de fotograaf Jan van Eyck. Badmeester Leon attendeert Emily op de
deurwaarders. Jan van Eyck attendeert de deurwaarders op Emily. (48)

Het eerste visioen in de treincoupé zet de wereld op zijn kop. Er vindt een actuele
inwijding plaats, waarbij een jong meisje van de dood naar het leven wordt geleid. Het
sluit aan bij de oude, primitieve rituelen die uitgebreid werden beschreven bij
voorbeeld door de Britse antropoloog James Frazer in The golden Bough, 1922.
In de zinderende, bedompte lucht van deze trein die door het landschap suist, zijn
alle mannen verdwenen. Een drie-eenheid van vrouwen bepaalt de wet, die de wet
van het leven en de liefde is. De vrouwelijke agente met het korte haar speelt de rol
van de man. Zij doet samen met Emily het schichtige meisje met de wallen onder de
ogen vóór, wat het meisje als vanzelf imiteert.
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Het drong nauwelijks tot ons bewustzijn door, maar de knuppel was zwart ...

Speelden in het eerste visioen vrouwen de hoofdrol, in het tweede zijn het de
mannen, die in de ogen van mama altijd al “slechte mannen” waren.

Hier zijn die mannen leeghoofden in driedelig pak, die over de rug van
anderen wat meer te verteren hebben, zodat ze zich kunnen gedragen als
een aparte stand met paars-met-witte dassen. Als Emily hen voor het eerst
ziet, aan de overkant, lijken ze twee aan twee achter een kistje aan te lopen,
waarin zij het kind in zichzelf ten grave dragen. (12) Hun jassen van
donkerblauwe wol, waarin Emily als een kind had willen schuilen, hangen
in de garderobe. (7) Maar het zijn dekmantels. Wat doen zij in de
kustplaats, en in het hotel? Als zij enkel wilden protesteren tegen
VandenBossche, hadden zij beter naar Brussel kunnen gaan. Maar zij
hebben een dubbele agenda. Eenmaal in het hotel lopen zij in witte
hemden, zonder sjaal (18) en blijken ze gekomen voor de seks. Maar ze
vangen bot. ‘s Avonds sjokken ze zwijgend “in de natte wind van de zee”
(26): m.a.w. ze kwamen niet aan hun trekken, nog niet. Hun nederlaag is
echter voorlopig. Ook hun begeleider, de journalist en fotograaf, lees:
gluurder en viespeuk Jan van Eyck, moet zijn jacht tot morgen uitstellen.

Het zijn inderdaad “slechte mannen.” Niet omdat het mannen zijn. Ook
niet omdat het deurwaarders zijn. Zij zijn slecht omdat ze ontaard zijn. Als
de zon op zijn heetst schijnt, lopen zij in driedelig pak, met das. ‘s Nachts
zijn zij bang en drinken hun angst weg. Als de zon opkomt, dansen zij hun
platvloerse dans, niet voor de zon, maar voor de lol en brullen om meer
geld.

Hun gedrag tegenover de vrouw is pervers. Hun machteloosheid zet zich
om in woede en geweld. Ze zijn destructief, gevaarlijk.

Dan gebeurt het. Werd tijdens het eerste vizioen in de trein de werkelijkheid -
tijdelijk - vervangen door een beeld van liefde, in de tweede hallucinatie wordt de
werkelijkheid - definitief - opzij geschoven. Na alle ervaring is een klein duwtje
voldoende en veranderen in Emily’s ontluisterde ogen de mannen vóór haar
plotseling in een horde aanstormende krijgers die haar acuut met de dood bedreigen.
Zij, Emily, die de verbale aanvallen van de mannen keer op keer superieur en
frontaal had afgeslagen, had de latente agressie en geweld in hen allang gevoeld. En
het schimmige zwart van de dood, die aan elk portaal van elke nieuw begin nog
slechts om de hoek was verschenen, is nu in de wijd opengesperde, zwart van angst
ziende ogen van Emily een onontkoombare, losgeslagen bende fallische zwaarden
geworden.
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Niets is ertegen bestand. Vluchten in de zee kan niet ...
Er is maar één vlucht: in haar hoofd.

Haar lichaam en de werkelijkheid bestaan niet meer. In haar hoofd is het nacht, ze
vindt haar enig doel: haar vrouw, liggend in onschuld.
Hoe komt ze daar? Ze ziet één weg, die zich linea recta vóór haar uitstrekt. Ze is
eenzaam. Onbeschermd in het diepe donker. Angstig. Ongelukkig.

De vrouw is dood ...
De weg eindigt niet voor de arme Emily ...

Pre-cognitieve, instinctieve impulsen in He t laats te  B e d

Naast de visioenen, die ik de beelden van de intuïtie noem, zet ik nu de passages bij
elkaar waarbij het pre-cognitieve, pre-intuïtieve, ‘blinde’ instinct in Het laatste Bed
onder de hevige druk van de omstandigheden voor korte tijd de overhand heeft:



Een Bruid in het Doodsbed Pre-cognitieve, instinctieve impulsen in
Het Laatste Bed

122

1. Ik zie zo voor me hoe je deze brief nu leest. Ben je geschrokken toen je
hem kreeg? Snakte je naar adem met die slangen in je kop? Ik heb mijn
lelijke, slappe letters aangepast. Het is — zie je het? — het handschrift van
iemand anders, van iemand die je niet kent. En omdat je het personeel daar
in de maling neemt, verstop je de brief onder je kussen, maar een
verpleegstertje merkt het en pakt de dikke envelop en met een verrassend
soepele krachtige sprong ruk je de dikke envelop uit haar hand en je stopt de
envelop in je mond. Je begint te kauwen89, je mond is te droog, maar je blijft
bijten. De verplegers knijpen je neus dicht en je spuwt rafels beschreven
papier uit. (1)

De moeder van Emily is er slecht aan toe. Ze rekent op pater Damiaan, maar heeft
een diep wantrouwen jegens de verpleegsters die haar omringen. Ze is diep eenzaam.
Zij die zich in alle omstandigheden ‘waardig’ gedroeg, heeft de controle over zichzelf
verloren en schreeuwt vaak. Tussen de onverstaanbare klanken is de naam Emily
hoorbaar.
Deze moeder, die ten einde raad is en voor wie de dikke brief van haar dochter het
laatste en kostbaarste is wat ze nog heeft, die merkt dat verstoppen ervan onder het
kussen niet afdoende is tegen een leger vrouwen die de brief van haar af willen
pakken, wil als laatste redmiddel de brief in haar mond stoppen, doorslikken en aldus
in veiligheid brengen.
Het speelt zich wel af in de verbeelding van Emily.
Emily, die zélf haar de brief het liefst door de strot duwt.

Toch is deze oerimpuls van dezelfde orde als de gewoonte bij ‘primitieve
volkeren’ en nog altijd binnen het conservatieve deel van de katholieke kerk
om ter communie te gaan, anders gezegd om de god op te eten. (Vgl. Eating
the God bij James Frazer, The golden Bough, p. 479-494.)

De oorsprong van dit gebaar ligt duizelingwekkend dieper in het verleden
van het leven, zo’n twee miljard jaar terug toen een eencellig wezen, een
bacterie, om zich te handhaven plotseling ‘besloot’ een ander eencellig
wezen, een archaeon met een nét iets andere eigenschap, niet te vernietigen
of af te stoten, maar in zich op te nemen. Deze ‘domme mazzel’ van het
opeten van het vreemde betekende een ongekende draai in de evolutie. Het
spannende verhaal van deze endosymbiose vertelt Daniel Dennett in zijn
net verschenen boekVan Bacterie naar Bach en terug - De evolutie van de Geest, pag.
21 e.v.

89  Het cursief is van mij, AB.
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Het inslikken door Emily van Anna’s ringetje sluit hierop aan:

2. Ik kus haar (i.e. de dode Anna) met een misselijk makende liefde. Ik beroer
haar oorschelp met mijn lippen. Ik haal het antiek zilveren ringetje dat ik
haar voor haar verjaardag heb gegeven van haar vinger en tracht het over
mijn pink te schuiven. Dat lukt niet. Met een slok van de Seven-Up die
Anna voor de helft heeft opgedronken slik ik het ringetje naar binnen. (42)

Wat een ongekend en liefdevol afscheid van een dierbaar lijk.

Emily’s moeder wilde de brief eerst verstoppen onder het kussen. Toen dat niet
lukte, stopte ze het pak papier in haar mond. Emily wilde het ringetje eerst nog over
haar pink schuiven. Toen dat niet lukte, slikte ze het in.
Niemand die er dan nog bij kan. Of het af kan pakken.

En dan altijd weer die niet aflatende schaduw. De mond is te droog (“Droogoven
Emily”) en het ringetje brandt in de keel ...

Ik kon niet slikken. Mijn keel waarin een ring gevangen zat, brandde. Zuur,
ammoniak, haar bloed. (48)

Op het nachtelijk strand, naakt voor welke man dan ook, brandt het ringetje van
Anna.

3. Onder de sterren liep ik naar de golven. (...) Ik trok mijn broekje uit, gooide
het van mij af. Ik ben bekaf. Ik val zachtjes op de natte aarde. Ik blijf
liggen. Ik til mijn jurk op, trek haar over mijn hoofd dat bonkt van de pijn.
Door de mazen flikkeren de lichten van de stadsverlichting als dichtbije
stippen, sterren. Mijn ogen vallen dicht.
Ik spreidde mijn benen, zo ver als ik kon, mijn liezen waren rekbaar.90 Ik draaide mij
op mijn buik, duizelig. Blind wachtte ik op iets, iemand, geil, overgeleverd
met verlamde dijen. (...) Jeukgraag had overal jeuk. Gezicht begraven in het
zand.

De vele i-klanken vallen op, niet alleen door het vele malen herhaalde ik. Het lijkt of
er daarmee een grondtoon gespannen wordt, waaromheen de andere klanken golven.
Een monotonie die de gestage drift weergeeft die de uitgeputte Emily leidt naar het
nachtelijk strand. De zee is stil. Terwijl het die dag nog krioelde van de mensen,
verbrand door de zon, is Emily nu volkomen alleen en door niemand gezien. Ze

90 Cursief van mij, AB
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geeft zich over aan de natte, koele aarde, die zonder schaamte gestreeld wordt door
het kalme water van de onschuldige zee, die haar niet “verwachte.”

Ze trekt haar jurk over haar hoofd, haar ogen. Ziet wat ze eerder niet zo zag: de
lichten van de lantarens in de nacht, die
ineens mensen zijn, eenzaam, verlangend,
bang.
(Zo zag Spilliaert de lichten boven de zuilen.)

Ze verbergt haar gezicht. Geen man zal nog
geremd zijn door haar blik.
Geen man die haar ziet in de nacht.

Andrea in Een Bruid in de Morgen:
“Er is een haven ook in Londen,
waarover de mist hangt, zodat de
lantaarnen ‘s nachts grijze, ronde
vlekken zijn, als hoofden van
mensen zonder gezicht” (1953, 2de
bedrijf).

4. Zij zat achter het stuur zoals Wardje
er soms zat en probeerde het
gegrom van de motor na te bootsen
zoals Wardje soms deed. Zij
reciteerde automerken. Ineens
duwde zij zich af van het stuur. Zij
duwde zich ook af op de zijdeur van
de Fiat, en rukte de kofferbak open.
Een geur van gemorste benzine, een
kind met een Schotse plaid over zijn
hoofd. Zij trok de plaid weg. Wardjes
hoofd lag tegen de kale plek van Billys
buik. Kleine speleoloog. (Cursief
van mij, AB.)

Wardje’s hoofd die veiligheid zoekt in de warme buik van zijn onafscheidelijke Beer.
Midden in het verhaal het verhaal van de kleine liefdesdood. Arm kind.
Onvergeeflijk, Anna. Onvergeeflijk, Patrick. Onvergeeflijk, Emily.

Is een kind echt tot zelfmoord in staat? Zo gedecideerd als Wardje? Ziet een kind dat
zijn wereld onleefbaar is?

1909 Spilliaert, Maanlicht en lampen
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Ook Wardje slikte iets in. Geen brief. Geen ringetje. Wist hij dat benzine dodelijk is?
Hij ligt er zo vredig bij, maar zijn dood moet vreselijk geweest zijn.
Hij dronk de brandstof voor het autootje, dat niet op gang kwam ...

Dronk hijzelf? Dronk iets in hem? Wees zijn instinct hem de weg naar de kofferbak?
Dreef zijn koppigheid hem in de dood en zocht zijn instinct bescherming in het
holletje van de auto? Hadden bij wijze van spreken zijn kop en zijn kont niet allebeí
gelijk?

Brief. Ringetje. Benzine.

5. Iemand belet mij naar Anna toe te gaan. Iemand duwt mijn schouders naar
beneden, tot ik in een verwrongen lotuszit op het tapijt terechtkom. Die
iemand is een mevrouw in een mantelpak. Ik zie haar leikleurige schoenen
met enkelbandjes. Zij streelt mijn haar, grijpt mijn haar met ijzersterke
vingers en trekt het naar boven, tot de hoogte van haar kruis, zij plet mij tegen
textiel, kant en zijde, tegen een zachte maar gespierde huid. (37)

Ook dit is eigenlijk een visioen. En weer zijn er drie vrouwen in een drie-eenheid
bijeen. Maar dit visioen is tegelijk zeer tegengesteld aan dat van het inwijdingsritueel
van scène 9. Het contrast tekent zich scherp af als je beide beelden op elkaar legt.
Nu is het spichtige meisje, de pendant van Anna, dood. De agente is de moeder die
haar dochter streelt over haar haren, om haar vervolgens met een harde en pijnlijke
ruk in haar schoot te trekken. De moeder wordt de heks, die haar benen spreidt en
haar beschadigd kind dwingt om dwars door een beschavingslaag van kant en zijde
met cunnilingus te bevredigen.
Ze heeft de mannen verjaagd. Haar dochter moet hen vervangen. Zij mag nooit
meer van huis.
De moeder gaf het leven, maar nam het weer terug. Niet in de mond, maar terug in
de baarmoeder. Om nooit meer alleen te zijn.

Kabouter Jeukgraag en Konijntje Kanniemeer waren slechts voorspel.

We moeten niet uit het oog verliezen dat dit visioen vóór de deur van de dode Anna
zich afspeelt in de verbeelding van Emily. Het is dus in werkelijkheid Emily zelf die haar
moeder deze handeling doet plegen! Haar overspannen geest, gestimuleerd door de
exta’s (?), creëerde de heftige scène. Tegelijk hebben we gezien hoe Emily plotseling
in de namiddag in uitgaanskleding in het restaurant verscheen, waar de deurwaarders
stonden. We zagen hoe Emily na het vernederende vizioen met haar moeder zich
niet kon bedwingen en op de gang haar beide voeten in de schoenpoetsmachine stak
omwille van het zalig kietelend gevoel dat ze ook met Anna beleefde. We hebben
gezien hoe ze ver in de avond een vreetbui kreeg, die ze niet kon bedwingen. We
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merken dat haar lichaam en haar geest langzaam dissociëren, elk naar zijn eigen kant,
de een naar het leven, de ander naar de dood. De zinnelijkheid van het lichaam
wordt sterker en sterker, eerst bij het afscheid van het lijk van Anna, daarna op het
strand diep in de nacht. De volgende ochtend heeft ze haar laatste visioen.

6. Weer geslapen. Toen alle pindas, cashews, bierworstjes en chips met
paprika opgegeten. Lang geluisterd naar de geluiden in de slaapkamer,
geruis, gesuis. De verwarming, de zee. (27)

Deze vlaag van plotselinge vraatzucht hebben we zojuist genoemd.

7. De deurwaarders die achter mekaar schuifelden, deden mij denken aan
krokodillen die voelen dat de waterplaats begint uit te drogen en die ’s
nachts op zoek gaan naar een nieuw meer of moeras, in de rij, achter
mekaar, kont tegen snuit. Zij moeten voor de dageraad, voor de
verdorrende zon, bij het nieuwe water aankomen. Zij haasten zich in de
natte jungle, zo haastig dat je vlak naast hun zwijgende, wroetende bekken
een kind neer kunt leggen. Ook een jongetje.

Het klokhuis in de hersenen van de mannelijke krokodillen kan niet multitasken. Als
hun hachje gevaar loopt doordat zij op het punt staan uit te drogen, negeren zij de
lekkerste hapjes, ook hun kinderen.

8. Op de kade liep een kleine optocht. Mannen die in beschonken toestand
achter mekaar stapten, de handen op elkaars schouders. Zij dansten min of
meer op de maat van hun gescandeerd gebrul. Ik verstond: ‘Werk-ver-
goeding, werk-zaam-heids-baten, Van- den-Bossche bui-ten,
meer-waarde-door-deur-waar-de.’ ‘Conga conga,’ zei Leon.
Van Eyck die naast de hossende slang liep en fotos knipte, zag mij en hief
een triomfantelijk geloei aan. Hij wees naar mij. De ketting van de in profiel
heupwiegenden verbrak. De mannen juichten en renden kletterend over de
glimmende cadmiumgele tegeltjes van de kade. Gensters spatten uit hun
schoenen. ‘Hoi, hoi, hoi,’ riepen ze en stormden de helling van de dijk af,
regelrecht naar mij. Zij wuifden en zwaaiden met houtbijlen, handzagen,
vleeshaken die flitsten in de eerste zwakke zon van het morgenrood. Een
wolk in de vlokkige vorm van een steigerend paard dreef voor de zon. (48)

Toen ben ik naar huis gegaan. Het huis van de liefde, Luxor, naar de armen
van mijn bruid, naar mijn gisante. Ik zing stilletjes een dodensonate.

It’s now or never.

Ik heb de nacht. (49).



Een Bruid in het Doodsbed Lichaam en geest127

De mannen op de kade zijn de springplank voor Emily’s laatste en definitieve
visioen. Nee, het zijn twee visioenen, zeer snel achter elkaar. De eerste is meer dan
een visioen: de in polonaise lopende mannen die vóór de in het oosten opkomende
zon plotseling veranderen in een woest aanvallende horde die zwaaiend met fallische
wapens op haar afstormt is een afgrijselijke hallucinatie, die voor haar overspannen
hoofd zó onontkoombaar en zó werkelijk is dat haar geest in het slot valt. Het wordt
duister om haar heen. Ze wendt zich af. Zeer scherp ziet ze vóór zich het definitieve
visioen: de weg, de rechte weg, de enige weg, de enige uitweg, naar huis, naar haar
liggende ‘bruid’.
Ze ziet zichzelf op weg. Ze zingt. Ze blijft bij dit beeld.

Ze heeft de nacht. Ze lijkt verzoend.

Maar haar bruid is dood ...
de weg eindigt niet ...

Afschuwelijk.
Afschuwelijk.

Ze zal dit niet meer schrijven.
Ze heeft dit niet geschreven.

Lichaam en geest

De zinnelijkheid waarmee Claus schrijft is iets waar menigeen het moeilijk mee heeft.
Er ligt hier een oud probleem, een oude pijn. Het betreft de verhouding tussen ziel
en lichaam, of geest en lichaam, en om er iets over te zeggen gaan we ervoor terug in
de tijd.

De mens is door evolutie opgebouwd uit lagen. De snelle ontwikkeling van de
cognitieve bovenlaag begon rond 70.000 voor Christus. Sindsdien klom de
intelligente mens van een middenmoter tussen de dieren naar de top en verdrong de
rest. (Lees: begon met de uitroeiing.91) Hij ervoer een dualiteit in zichzelf die hij
benoemde als lichaam en geest. Omdat de mens aanvankelijk niet in staat is om de
wereld anders te zien dan hemzelf, projecteert hij zijn geest in de natuur. En tegen de
tijd dat de westerse, patriarchale religies ontstaan in de eeuwen vóór onze jaartelling
werd de scheiding tussen geest en lichaam absoluut: ze konden los van elkaar

91 De zeer recente lectuur van Yuval Noah Harari, Sapiens, of Philipp Blom, De Opstand van de Natuur, 
en Wat op het Spel staat vertelt wat we niet willen weten.
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bestaan, in die zin dat de geest onstoffelijk en onsterfelijk was en in tegenstelling
daarmee het lichaam sterfelijk en vergankelijk.

Tegenwoordig, hoewel moeizaam, begint men daar anders over te denken. De
wetenschap die zich toegang heeft verschaft tot de microkosmos, constateert al
decennia dat een scheiding tussen lichaam en geest allerminst vanzelf spreekt. De
neurobioloog komt tot de bevinding dat er niets in de geest gebeurt, waar geen neuronen bij
betrokken zijn. Met andere woorden: zonder neuronen bestaat er geen geest. De geest
is even stoffelijk en sterfelijk als het lichaam.

De psycho-analyse staat aan de basis van het inzicht dat de geest van de mens niet
alleen gelaagd is, maar dat onder- en bovenlaag voortdurend interfereren. En dat het
beter voor het ken uzelf van de mens is om ‘de oude, de pre-cognitieve laag’ heel
serieus te nemen. Dat het onderscheid tussen nieuw en oud, tussen boven en onder niet
moet leiden tot discriminatie. Dat onbegrip en angst voor het beest in de mens moet
veranderen in begrip en acceptatie. Dat we met onze natuur mee moeten denken,
niet er tegenin.

Vandaag is de geestelijkheid in onze westerse samenleving vrijwel onzichtbaar
geworden, maar ‘spiritualiteit’ is een toverwoord. Het verlangen in contact te zijn en
geleid te worden door het geestelijke in hem, geprojecteerd in een Entiteit buiten hem,
is voor menigeen onmisbaar en geeft hem enerzijds het gevoel dat hij beschermd is
en anderszijds dat hij ontkomt aan het al te lichamelijke.
Als het ‘al te lichamelijke’ toch opspeelt, is zijn reflex (!) repressie.

Als ‘het lichaam’ de regie heeft

Je zou eigenlijk niet moeten spreken van ‘het lichaam’ zonder daarbij de oude geest
te betrekken, die de ‘onderlaag’ vormt van de hersenen, waarbij een nog relatief
beperkt aantal neuronen is gemoeid. Het cognitieve deel met zijn miljarden
neuronen heeft zich uit deze onderlaag ontwikkeld en is in staat om informatie van
buiten vele malen gedifferentieerder te verwerken en op te slaan. De cognitieve
bovenlaag is het ‘bewuste’ deel, dat relatief langzaam werkt in vergelijking met de
onderlaag, omdat het informatie analytisch opneemt, met oog voor details, met goed
kijken wat er gebeurt. Het pre-cognitieve systeem deelt de informatie onbewust maar
direct met de motorische en emotionele gebieden, die zich in lichaamsreacties
vertaalt.

Volgens Darwin is de pre-cognitieve evolutie een blind proces geweest, waarbij een
natuurlijke selectie zorgde voor het overleven van de organismen die zich het best
hebben aangepast aan wisselende omstandigheden in de natuur. Cruciaal voor ons is
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dat deze evolutie een langzaam en blind bottom-up proces was. Zodra de cognitieve
evolutie bij de primaten een aanvang neemt verandert zij in ongekend tempo in een
intelligent, (of moeten we toegeven:) een minder blind top-down proces. In de
hersenen van de mensapen ontwikkelt zich een cognitieve laag die zich over de pre-
cognitieve heenlegt. Omdat de beide lagen zich in zo’n verschillend tempo
ontwikkelen, bewegen zij zich langzaam van elkaar af, maar met wisselende
dominantie.

Gilgamesj en Enkidu

Ter illustratie van het voorgaande maak ik een sprong in de tijd. De ontwikkeling
van de bovenlaag is geografisch niet overal even snel gegaan. In het allereerste
geschreven verhaal dat de mensheid kent: het Gilgamesj-epos dat vanaf 2700 voor
Christus door de Sumeriërs van Mesopotamië op hun kleitabletten werd vastgelegd
vinden we tot onze verbazing het verschil in onder- en bovenlaag getransformeerd
terug in het verschil tussen cultuur en natuur, tussen stad en land, anders gezegd in
de paradigmatische figuren van resp. Enkidu en Gilgamesj.

Gilgamesj is koning van de stad Uruk in Mesopotamië. Hij leidt zijn afstamming
rechtstreeks af van de goden en dat geeft hem talloze privileges. Zijn zaad is
goddelijk en daarom staat elk meisje dat vrouw wordt tot zijn beschikking, hij heeft
het ius primae noctis. Bovendien is hij kampioen in kracht, en daagt elke jongeman uit
tot een duel, dat altijd in zijn voordeel wordt beslist. Kortom hij is een plaag voor de
stad, verveelt zich dood, want hij vindt in niemand zijn gelijke.
Dat verandert als op een dag een jager in de woestijn ver buiten Uruk een over zijn
hele lichaam behaarde man ontdekt, die elke morgen tussen de andere wilde dieren
zijn dorst lest bij de drinkplaats. Je merkt hem met moeite op, want zijn gedrag wijkt
nauwelijks af dat van de dieren om hem heen. Toch is de jager bang voor hem, want
hij haalt de stroppen weg die de jager heeft gespannen, en hij dempt de valkuilen. De
jager vraagt in de stad om hulp. Men besluit dat Sjamhat met hem meegaat, het jonge
meisje dat Enkidu, de wilde man, moet verleiden door haar kleren te laten vallen,
zich om te draaien en een heuveltje te maken. Een week lang paart Enkidu met
Sjamhat en zo lukt het hen om Enkidu los te weken van de kudde. Ze nemen hem
mee naar Uruk. Op dat moment is er in de stad een bruiloft. Opnieuw wil Gilgamesj
gebruik maken van zijn recht op de eerste nacht tot grote ergernis van de bruidegom.
Dan zet Enkidu zijn voet tussen de deur, zodat Gilgamesj niet binnen kan. Er volgt
een gevecht zó hevig dat de stadsmuren dreunen. De strijd eindigt voor het eerst
onbeslist. Gilgamesj beschouwt Enkidu voortaan als zijn evenknie, en eindelijk heeft
hij een vriend. Nu durft hij eindelijk het levens-gevaarlijke avontuur aan, om in de
Libanon diep in het woud het heilige cederhout voor de tempel te halen, dat echter
bewaakt wordt door het monster Humbaba. De stamoudsten van de stad zijn zeer
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bevreesd voor de tocht, want als de godenzoon niet terugkomt is de stad verloren,
met inwoners en al, daarom raden zij de onvermurwbare Gilgamesj aan toch uiterst
voorzichtig te zijn en goed naar Enkidu te luisteren, die niet bang is, zelfs niet voor
de leeuwen.
De jongere generatie staat veel welwillender tegenover de tocht en is jaloers dat ze
thuis moet blijven.

Tot zover. Belangrijk te weten is nog dat tijdens de tocht de natuurmens Enkidu niet
slaapt. Of uiterst licht. In de nacht is de cultuurmens juist kwetsbaar. Dan slaapt
Gilgamesj in de tent, terwijl Enkidu voor de ingang ligt, klaar om elk gevaar af te
wenden.

Het grote cultuur-historische belang van dit oeroude verhaal, dat zijn
bestaan toevallig dankt aan de uitvinding van het schrift, wil ik nog
benadrukken. Het is geschreven in de eeuwen vóór het verschijnen van de
patriarchale godsdiensten, dat wil zeggen religies met een man aan de top.
Dit is een momentopname in de lange, lange geschiedenis. Het is
verrassend om in het epos dat we hier bespreken te lezen dat Gilgamesj,
teruggekeerd van zijn tocht naar de Libanon, in zijn stad Uruk de aanval
opent op Ishtar, die nota bene de vruchtbaarheid personifieert. Zij staat op
de muur van de tempel en hij gooit naar haar met het schouderblad van een
stier. (Met recht mogen we hem hier een schoft noemen, onze moderne
westerse cultuur is nog altijd niet van de slag bekomen.) Met Gilgamesj -
althans van hem weten we dit - is de marginalisering van de vrouw en het
lichamelijke, in het jodendom, christendom en islam begonnen.

We laten het oude epos hier rusten, maar leggen als hulpmiddel voor ons denken
Gilgamesj psycho-analytisch als bovenlaag zachtjes over Enkidu heen. Om te
constateren dat Claus’ belangstelling en sensibiliteit voor het pre-cognitieve, primaire
innerlijk van zijn personages, en hun gedrag als uiting daarvan, opvallend vaak
gestalte krijgt in psychisch achtergebleven personages, in wier hoofden bij wijze van
spreken Enkidu de baas is over Gilgamesj in plaats van andersom.

Bennie uit De Metsiers (1949) was het eerste personage dat hem boeide om
zijn ‘achterlijkheid’. Het dorp plaagde de jongen en was tegelijk bang van
hem. Hij kon gevaarlijk zijn. Juist door zijn geestelijke achterstand bezat hij
een versterkte, of misschien onvertroebelde intuïtie voor wie een vijand
was.

Bennie metamorfoseerde tot Thomas Patijn in Een Bruid in de Morgen. (1953)
Zijn moeder zag maar één uitweg voor als zíj er niet meer was: hem
koppelen aan zijn rijke nicht Hilda.
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De scherpe intuïtie, die niet gehinderd wordt door en onder de radar blijft
van rationalisering en zelfbedrog keert terug in de persoon van de dwerg
Nana, het mismaakte dochtertje van Volpone in De Vossejacht. (1972)

In Gebed om Geweld (1973) heeft één van de twee gewezen Duitse soldaten
aan het Russisch front een ‘scheur’ opgelopen in zijn hoofd. Nu ligt hij,
Herman, op de trappen van de Piazza di Spagna zonder geheugen, als een
hond, teder en dodelijk tegelijk, onder de hoede en het bevel van zijn baas,
sergeant Mirko.

De ‘geestelijk achtergeblevene’ herrijst in Jaak, “honderdtien kilo, goed
gewogen”, met zijn meisjesstem, in Het Verlangen, 1978.

En weer verschijnt zij in de figuur van Noël Catrijsse in De Geruchten (1996)
en Onvoltooid Verleden (1998).

Al deze figuren missen, in tegenstelling tot de ‘normale’ volwassen mensen het
vermogen om te liegen. Tegen een volwassene die ooit beweerde dat zij nooit loog,
antwoordde Claus:

Wie niet liegt, leeft als een beest.92

Waarmee hij overigens ‘als een dier’ bedoelde, niet ‘beestachtig’.

Het zijn dus personages die voor de buitenwacht ‘achterlijk’ zijn of ‘gek’, en wier
gedrag onvoorspelbaar is, maar die beschikken over een sensibiliteit in de
waarneming die de meeste mensen missen. Ze doorzien de leugenachtigheid van de
‘normale’ mensen door een onbewuste waarneming onder de radar met het oog en het
oor.

Zo kantelen in Het laatste Bed in de hoofden van de personages ‘Gilgamesj’ en
‘Enkidu’ meerdere keren, onder de hevige druk waaraan zij blootstaan. In het
Gilgamesj-verhaal waren het de ‘cultuur’ en ‘natuur’ die bij wijze van spreken om en
om kantelden in de worstelpartij tussen Gilgamesj en Enkidu. De worsteling bleef
onbeslist, geen van beide rivalen was in staat de ander tot de knieval te dwingen en
het onverwacht schitterende effect ervan was dat ze diep respect kregen voor elkaars
kracht, zodat er een hechte vriendschap ontstond. Om niet te zeggen: liefde.

Als er een winnaar was geweest, had deze dus per definitie verloren. Of

92  In een interview. Overigens zouden Nederlanders hier het woord ‘dier’ gebruiken.
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genuanceerder gezegd: meer verloren dan gewonnen. Dat is de betekenis.  Zo had
ook Daidalos, bij de oude Grieken de personificatie van technische vaardigheid en
vernuft, zijn zoon Icarus kunnen redden van de dodelijke val in de zee, door hem bij
het opstijgen op te vangen en net onder de wolken het gevecht met hem aan te gaan,
een onbeslist gevecht tussen laten we zeggen levenslust en verstand, tussen brandend
verlangen en jeugdig enthousiasme en werkelijkheidszin. Als Daedalos wint en de
dienst uitmaakt, dan is de wereld bang, en rationeel. Als Icarus wint, verdampt al zijn
betekenis in gevoelens, illusies, religies.

Apollo keelde Marsyas (Claus, De Oostakkerse gedichten), en doodde daarmee
zichzelf. De moeder van Emily verstikte haar dochter en bezegelde daarmee haar
eigen afschuwelijk lot. Anna brak de levenswil van Wardje en strafte zichzelf
ongenadig. Collectieve frustratie en exclusief geweld in Het laatste Bed drijven Emily
en Anna tot zelfmoord, met maatschappelijke zelfdestructie als afloop.

Aan het slot hebben in het hoofd van Emily verbeelding en werkelijkheidszin elkaar
in een wurggreep.

Demonen rond He t laats te  B e d

De vele openlijke en verborgen verwijzingen in Het laatste Bed en überhaupt in het
œuvre van Claus doen me denken aan een inktvis met vele tentakels. Zij zoeken wat
verwant is, en dus eetbaar. En omdat het vaak personen betreft, kun je ook spreken
van demonen, die soms komen spoken. Laten we beschrijven wat we tot nu toe
binnen ons blikveld hebben en beginnen met Charlotte Mew, want haar
liefdesgedicht werd het motto bij ons verhaal.
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Charlotte Mew, 1869–1928

Het leven van de Engelse schrijfster Charlotte
Mew verliep tragisch van het begin tot het eind.
Ze werd in 1869 in Bloomsbury, Londen geboren
en werd de oudste dochter van een gezin van
zeven kinderen. Ze was nog maar een kind, toen
drie van haar broers stierven. Later werden nog
een broer en een zus (in hun twintiger jaren) in
een psychiatrische  inrichting opgenomen, waar ze
de rest van hun leven zouden blijven. Alleen
Charlotte en haar liefste zuster Anne bleven over.
Samen sloten zij een pact om nooit te trouwen,
bang als zij waren om de psychische ziekte die zij
endemisch achtten in de familie door te geven aan
hun kinderen. In 1898 stierf Mew’s vader. Hij liet
het gezin achter in desastreuse financiële
omstandigheden.

In 1912 trok Mew aandacht met de publicatie van haar (al eind 19de eeuw
geschreven) gedicht  The Farmer’s Bride en werd ze bekend in de literaire
gemeenschap van Londen, waar ze overigens opviel door haar tengere verschijning,
haar kort geknipte haar en mannenkleding. Ze droeg altijd een zwarte parapluie. Ze
voelde zich met name aangetrokken tot vrouwen - men zegt dat ze al als puber
smoorverliefd was geweest op de directrice van haar school -, maar het Bloomsbury
waarin zíj woonde was veel minder vrijgevochten dan dat van bij voorbeeld Virginia
Woolf, opgesloten als ze was in de armzalige deftigheid van een milieu waar
lesbische gevoelens geen schijn van kans hadden.

Na het succes van The Farmer’s Bride publiceerde ze de gedichten Madeleine in Church
en The Fete in The  Egoist 93 in 1914. Het leverde haar echter bij lange na niet genoeg
geld op om van te leven. Het huis waarin zij woonde met haar moeder en Anne
werd verbeurd verklaard, en de vrouwen werden gedwongen te verhuizen. Anne
werd ziek. Het jaar daarop stierf ze aan kanker. Charlotte, die haar zus dag en nacht

93  The Egoist (ondertiteld met An Individualist Review) was een Londens literair maandblad, uitgegeven
van 1914 tot 1919 o.l.v. Ezra Pound, dat belangrijke vroeg-modernistische poëzie en fictie
publiceerde. Het verklaarde in zijn manifest geen taboes te erkennen en publiceerde een aantal
controversiële werken, waaronder delen van Ulysses van James Joyce. Ook werk van T.S. Eliot.
Vandaag wordt het beschouwd als England's belangrijkste modernistische periodiek.
Het zou kunnen dat het flesje Egoiste waarmee Emily de lijklucht in haar salon probeert te smoren
enigszins gelijkloopt met dit in zijn muffe tijd verfrissende tijdschrift. 
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verzorgd had, zakte langzaam weg in wanhoop. Op de rand van de waanzin werd ze
in 1928 voor behandeling opgenomen in een verpleeghuis, waar ze later dat jaar
zelfmoord pleegde door het drinken van het corrosieve schoonmaakmiddel Lysol.

Mew’s gedichten bevinden zich in de overgang van de romantiek naar het vroeg-
modernisme. Vaak hebben zij de vorm van een dramatische monoloog, en zijn ze
geschreven vanuit het standpunt van een mannelijk persoon, zoals: The Farmer’s Bride.
Veel van Mew’s gedichten gaan over outcasts, die Mew’s gevoel van vervreemding
uitdrukken ten overstaan van de gemeenschap waarin zij leeft.

Critici prezen “het zeer strakke intellectuele weefsel van haar gedichten,” en: “Ze
heeft geen trucs, probeert niet te bevallen. Ze beheerst haar instrument volledig,
maar gebruikt het uiterst streng ...  Alles wat ze schrijft heeft diepte en stilte. Geen
Engelse dichter heeft minder pretenties en haar karakter kan misschien het best
worden samengevat met haar eigen antwoord op de vraag Are you Charlotte Mew? : I
am sorry to that I am.

We zijn nieuwsgierig geworden - vermoeden een analogie tussen Charlotte/Anne en
onze Emily/Anne - maar concentreren ons eerst op The Farmer’s Bride, het gedicht
waarmee Charlotte doorbrak en dat in Engeland zo spraakmakend werd.

The Farmer’s Bride94

94  ‘The Farmer’s Bride’ is een goede representatie van ‘Georgian poetry’: poëzie uit de vroege 20ste
eeuw ten tijde van de regering van koning George V, die de troon besteeg in 1910, toen rijm en
metrum nog volop in gebruik waren, in tegenstelling tot de contemporaine modernistische dichters en
the Imagists, die het vrije vers hanteerden.
Het thema van het gedicht is zeker de clash tussen de maatschappij met haar conventies en het
individu, maar zeker ook die tussen de mannelijke en vrouwelijke seksualiteit.
De rurale setting is ook een Georgeaans kenmerk.
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At harvest-time than bide and woo96.

When us was wed97 she turned afraid
Of love and me and all things human;
Like the shut of a winter’s day
Her smile went out, and ’twadn’t a woman—

More like a little frightened fay.

95  De spreker vertelt zijn verhaal zonder schroom en neemt geen blad voor de mond. Mew’s
grootvader van vaders kant was boer op the Isle of Wight, en zij ging er als kind op bezoek. Misschien
vinden zowel het verhaaltje als het dialect in het gedicht daar hun oorsprong.
96  ... bide and woo: rondhangen en op vrouwen jagen.
97  In de boerengemeenschap zochten huwelijkskandidaten in die tijd nog een geschikte partner bij
andere families. Liefde was vaak niet in het spel.
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One night, in the Fall, she runned away98.

“Out ’mong the sheep, her be,” they said,
’Should properly have been abed;
But sure enough she wadn’t there
Lying awake with her wide brown stare.

So over seven-acre field and up-along across the down99

We chased her, flying like a hare
Before our lanterns. To Church-Town100

All in a shiver and a scare
We caught her, fetched her home at last

And turned the key upon her, fast.

She does the work about the house
As well as most, but like a mouse:

Happy enough to chat and play
With birds and rabbits and such as they,
So long as men-folk keep away.

“Not near, not near!” her eyes beseech
When one of us comes within reach.

The women say that beasts in stall
Look round like children at her call.
I’ve hardly heard her speak at all.

Shy as a leveret101, swift as he,
Straight and slight as a young larch tree,
Sweet as the first wild violets, she,
To her wild self. But what to me?102 103

The short days shorten and the oaks are brown,
The blue smoke rises to the low grey sky,

98  When us was wed en she runned away: de taal is simpel en alledaags. De boer is niet naar school gegaan,
dat is de suggestie. Hij had in de oogsttijd eigenlijk helemaal geen tijd gehad om een bruid te zoeken,
hij had wel wat anders te doen. Dit is duidelijk de taal van boerenmensen voor wie het werk altijd op
de eerste plaats kwam.
99 Down: de hoger gelegen heuvels.
100  Toespeling op de zegen van de kerk voor een huwelijk ‘tot de dood ons scheide’.
101  Jonge haas.
102  Sterke caesuur in deze versregel. De bewondering is niet wederzijds. De boer is ongelukkig.
103  Deze korte vierde stanza met de vele s-klanken valt op door de sensuele beschrijving van de
vrouw.
De kracht van de caesuur in de vierde regel.
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One leaf in the still air falls slowly down,
A magpie’s104 spotted feathers lie

On the black earth spread white with rime,
The berries redden up to Christmas-time.

What’s Christmas-time without there be
Some other in the house than we!

She sleeps up in the attic there
Alone, poor maid. ’Tis but a stair

Betwixt us. Oh! my God! the down,
The soft young down of her, the brown,

The brown of her—her eyes, her hair, her hair!105

De wisseling van de seizoenen die de boer vanzelfsprekend registreert in termen van
werkpatronen dienen hier om de emotie van wanhoop nog ondragelijker te maken.
Drie zomers zijn voorbijgegaan sinds het huwelijk werd gesloten onder een slecht
voorteken. De herfst neigt naar de winter, en het gevoel een verspild leven te leiden
wordt sterker en sterker. De doodsbenauwde bruid bevindt zich op de rand van de
waanzin. Ze communiceert alleen nog met dieren en vogels. Dat ze net zo wild en
ontwijkend is als dezen wordt mooi gesuggereerd in de trippelende dactyli van b.v.
shy as a leveret.

Het is interessant haar te vergelijken met de protagonist van Ken, een
gedicht in dezelfde bundel met de waanzin als kernthema. Ken heeft
namelijk ook een speciale affiniteit met dieren en kinderen: ... the deer,/
Whom every day he went to see/ Out in the park, belonged to him.

We volgen de Engelse commentator:

Hoe lang de boer nog weerstand biedt aan de verleiding om haar te
verkrachten is de onuitgesproken vraag. De schaduw hiervan, en de
mogelijkheid van een eventuele waanzin en dood van hen beiden stuwt en
verduistert het hele gedicht: en toch is het een liefdesgedicht.

De dramatische gebeurtenissen in Mew’s gezin en de emotionele weerslag
ervan bij haar worden weerspiegeld in verschillende aspecten van The
Farmer’s Bride zoals de regels Happy enough to chat and play/ With birds and
rabbits and such as they/ So long as men-folk keep away en The women say that beasts

104  Ekster.
105  Woordspeling op hare. De zinnelijkheid van deze laatste regels wordt door veel Engelsen als on-
Engels ervaren.
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in stall/ Look around like children at her call, de weergave van een vlucht in de
afzondering, met de vreemde kwalen en verhoudingen buiten de menselijke
interactie om waaraan veel geesteszieken lijden. Misschien is ook het
vreesachtige en afgesloten karakter van de vrouw tegenover haar
echtgenoot de weerspiegeling van Mew’s keuze om niet te trouwen
teneinde de geestesziekte niet aan haar kinderen door te geven. Maar het
kan ook afkeer van het huwelijk in het algemeen zijn, dat op het land in die
tijd nog sterk in het teken stond van economische stabiliteit en verhoging
van status. De schrijnende financiële en sociale situatie waarin de vader het
gezin bij zijn dood achterliet was voor Mew mogelijk een teken aan de
wand. Hoewel de vrouw in het gedicht geen directe representatie van
haarzelf is, mogen we gerust aannemen dat Mew zich verwant voelde met
dit personage zonder stem, dat weliswaar gezelschap had, maar tegelijk
alleen was, en heel bang.

Het onverwachte succes van dit gedicht toont aan dat het in het Engeland
van begin 20ste eeuw een gevoelige snaar raakte. Blijkbaar vertolkt het de
gevoelens en gedachten van veel vrouwen, in die preutse tijd, toen er over
seksualiteit niet gesproken werd, laat staan over de andersgeaardheid ervan
tussen mannen en vrouwen. Het is de tijd van Freud, ook van de te pas en
onpas gebezigde woorden als hysterie, neurasthenie.

Ik blijf verbaasd over de sensualiteit van het gedicht, met name in de slotregels. Dit
was nieuw en voor die tijd shockerend. Charlotte Mew wist dat. Daarom legt ze de
woorden in de mond van de primitieve boer, die zogenaamd ‘dichter bij de dieren’
staat.
Maar ondertussen verstopt Mew zichzélf in de door de onwetende commentatoren
als futiel en monomaan bestempelde ‘obsessie’ van de boer, en is ze - mijn intuïtie -
zélf smoorverliefd op de vluchtende meid. Ze vermomt zich als de boer, en is
daarmee onverdacht, onkwetsbaar in Church-town. Ze is de boer, maar ook de
vluchtende meid. Ze heeft beíde impulsen: die van de angst voor de mannelijke
seksualiteit én die van de wellust in alle hevigheid in zichzelf gevoeld. Zij begrijpt de
Bruid van de boer. Het meisje vlucht in een innig contact met dieren. Met die vlucht
zijn we niet heel ver verwijderd van de vlucht van Emily Hopkins in de verbeelding,
of de waanzin aan het eind van Het laatste Bed.

De wellustige zinnelijkheid van The Farmer’s Bride preludeerde in 1912 op het in 1919
geschreven hartstochtelijke Love, love, my dear, to-day, dat Claus vervolgens koos als
motto bij Het laatste Bed.

We leren uit ons onderzoek dat de werelden van Emily Hopkins en Charlotte Mew
enkele trekken sterk gemeen hebben. Over beider levens hangt van meet af aan een
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schaduw: bij Emily de dood en het verlies van haar vaders, bij Charlotte de dood van
haar broers en de angst voor de waanzin. Het pact dat Emily en Anne sluiten om
zelfmoord te plegen is verwant aan het pact dat Charlotte sluit met haar zuster Anne
om niet te trouwen en geen kinderen te krijgen. Beide koppels hebben een sterke
afkeer van mannen. Beide koppels moeten hun lesbische gevoelens
verdonkeremanen.

De afkeer van mannen, die tegelijk angst voor mannen is, speelt in Het
laatste Bed een grote rol. De moeder van Emily stak het niet onder stoelen
of banken, ze verjoeg haar tweede man, en gaf haar diepe wantrouwen
minstens voor een deel door aan Emily. Maar voor Emily zelf is er ook alle
reden tot afkeer, met name voor de clan van deurwaarders en hun
koorleider Jan van Eyck. Er is in Het laatste Bed enkel sympathie voor Toots
Tielemans, die met zijn Bluesette uit 1962 uit een andere wereld, van
onschuld en zuiverheid, lijkt te komen, en voor het dappere maar ook
gevoelige jongetje Wardje, het zoontje van Anne en Patrick, die niet tegen
‘hard lachen’ kan. Alle andere mannen zijn afschuwelijk tot walgelijk.

Het is niet met zekerheid uit te maken of Emily voor honderd procent
lesbisch is, of dat ook zij op de vlucht voor mannen is. Op de vraag van
Anna: “Ben jij voor vrouwen?” antwoordt Emily: “Nogal.” (38) Én ze is
ook “een tijdje” verliefd geweest op een zeven jaar jongere alternatieve
dokter met platinahaar en een paardenstaart. (12) Maar dát kan zijn omdat
zij zich nog niet echt bewust was van haar lesbische geaardheid. Haar
overgave op het nachtelijk strand aan elke toerist, jogger of voyeur maakt
alles weer niet eenduidig.
Duidelijker dan ooit is dat zij niet alleen wil zijn. Zij niet, wij niet.

Als we de eeuw nalopen die verstreken is vanaf Charlotte Mew via ‘Emily Hopkins’
tot nu, 2017, dan zien we dat, ondanks de feministische golven, het
vrouwenkiesrecht, de seksuele bevrijding uit de jaren zestig en de steeds ruimere
deelname van vrouwen aan het maatschappelijk leven, blijkens voorbeelden als het
kindermisbruik in de rooms-katholieke kerk, dat na grote weerstand nu pas boven
water komt, én de huidige actie hashtag-me-too, dat het seksuele probleem nog verre
van opgelost is. Historisch inzicht over de oorzaken biedt nauwelijks soelaas.
Onvermogen tot empathie in het andere geslacht, wederzijds, doet de rest.
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Leon Spilliaert (Oostende 1881 - 1946)
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(http://centredufilmsurlart.com/?Spilliaert-Leon-Les-silences-de):

Oostende, “koningin der badplaatsen” is op het eind van de 19de eeuw de
meest mondaine ontmoetingsplaats van Europese vorsten en prinsen.
Temidden van haar opzichtige luxe klinkt overal gelach, op het strand
lopen burgers en aristocraten, gedropt door de trein. Tegenover al het
gedruis vertoont zich een kunstenaar als een paradox: Léon Spilliaert, die,
alleen, zijn nachtelijke weemoed met zich meesleept in de ingeslapen
straten en zijn ogen richt op het verlaten landschap aan de zee. Lange jaren
zal hij proberen de stilte te vangen in zijn werk. De zee vertegenwoordigt
voor hem het ongrijpbare element, haar grenzeloze domein ontsnapt aan
elk kader en afbakening. Met zijn rusteloze natuur zal Spilliaert meer dan
twintig jaar bezig blijven met zijn smartelijke introspectie en het Oostendse
landschap bevragen om een antwoord op zijn kwellingen. De eenzaamheid
is een leidmotief op zijn doeken: zijn stranden zijn altijd leeg, en als er eens
iemand verschijnt, dan is zijn of haar gestalte ver buiten de werkelijkheid
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uitgerekt. Ook zijn zelfportretten lijken regelrecht uit een nachtmerrie
vandaan, zij tonen een man met knoestige handen, een onrustige blik,
gedrenkt in diepe existentiële angst. Steeds opnieuw schildert hij zichzelf als
een kadaver in wording, dat geen seconde ophoudt de duisternis en de
leegte te peilen. “Zijn uitpuilende ogen zijn spiegels die het bloed en het
leven van de dingen opzuigen" schreef zijn vriend Paul Haesaerts over
hem.
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t. Het is de bekrompenheid van de burgermaatschappij die hem in een existentiële
crisis stort.
Door de geleidelijke waardering voor zijn werk en door zijn huwelijk, klimt hij uit
het dal van zijn diepe melancholie.

Spilliaert sluit aan bij de esthetica van de symbolistische generatie van 1860. Hij las
Nietzsche en Edgar Allan Poe, hetgeen hem versterkte in zijn pessimisme. Hij
verkende de mogelijkheden van het zwart in zijn werk, een werk dat gedrenkt was in
een sfeer van gepieker, vervreemding, mysterie, verlatenheid en stilte.Als hij

Zelfportret voor de spiegel, ca. 1908. Een periode van droefenis en diepe melancholie. De
klok onder de stolp dwingt hem tot de gedachte dat de tijd je naar de dood brengt, in zíjn
geval dat hij al niet meer tot de wereld der levenden behoort.
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gebouwen langs de dijk schildert, zijn het donkere, ondoordringbare massa’s, die de
vochtige atmosfeer van de kade belichamen, een overgangsgebied tussen land en zee,
waar de elementen verwisselen van eigenschap. In deze atmosfeer waar alles
vloeibaar wordt, waar de band met de werkelijkheid vervaagt, waar de gevoelswaarde
en het onderbewuste van de kunstenaar de boventoon voeren, zijn de ruimtelijke
herkenningspunten verdwenen. Trouw aan de geest van het Symbolisme, was voor
Spilliaert het belangrijkste om de locaties om te vormen tot een toestand van de
geest, met name die van eenzaamheid, mysterie en hallucinatie. Wat hij ook schildert,
hij doet het steeds met vormen die zich naar de oneindigheid verlengen. Net als bij
Maeterlinck heeft voor hem “elk wezen, elk voorwerp, elke gebeurtenis een
verborgen betekenis, die in feite de ware, de enige is en die ons steeds weer verbindt
met het Oneindige.” (Le Roy.)
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dijk, rond 1907 door hem gemaakt, denk ik dat Emily uit Het laatste Bed daar loopt.
De eenzame, treurende vrouw daar is niet bejaard. Haar tot stilstand gebrachte
hoofd heeft zij voorgoed verborgen in de capuchon, ze heeft het opgesloten in haar
laatste visioen. De levensweg, die altijd slingerde, is nu kaarsrecht, wijkt niet meer
van zijn doel: de nacht. De pier die verderop in zee steekt is haar laatste vaste punt.
Daarna is er oneindigheid ...
De vogels, die zich met z’n allen storten op één prooi, bedreigen haar niet meer. Het
is die bende deurwaarders die haar krijsend aanvielen, maar nu gemetamorfoseerd tot
de schimmen van de dood. Als ze maar niet naar hen kijkt, kan ze er langs.

Maar die bollen, die bleekgele bollen in het noorden, wat zijn dat? Twee
hemellichamen? De zon en de maan? Ondergaand, opkomend, elkaar ontmoetend

  “Ik heb de nacht.”
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op de horizon, en daar verstard?
Of zijn ze het beeld van haarzelf en haar bruid? Zullen ze ooit, daar waar de weg een
punt is, samen zijn, Emily en Anna, in elkaars armen, loopt ze nu naar huis?

Het is gezichtsbedrog, illusie, uitvlucht. De horizon zal altijd wijken ...
Het perspectief loopt schijnbaar naar een punt. Aan de weg komt nooit een
einde ...
De nacht blijft zwart, voorgoed ...

Emily loopt vast. Ze heeft geen vóór-, geen achteruit. Ze heeft niets voor zich. Ze
laat niets achter. Geen kind. Geen vrouw. Haar vaders zijn dood. Anna is dood.
Wardje is dood. Haar moeder is zo goed als dood. Geen spoor laat ze achter. Niet
eens een vergiftigd cadeautje.

Maar waarom, Emily, zag je dan die tekens niet? Diezelfde middag nog in
de volle zon? Anna, het kind, had - het was te laat, ja - de krijgstekens op je
wangen aangebracht. Zij was je wapenzuster. Waarom veegde je ze weg,
dáár op het terras van De gouden Leeuw? Je gooide je frites terug op de
grond, en vergat mee te lopen met de Arabische ober door de draaideur
naar het leven! Zág je niet hoe de ober schrok van jou, hij die als de
Egyptenaar van weleer het voedsel als een offerande voor jou bracht?
Toen je balpen leeg was, kocht je (bravo!) drie nieuwe bij de juffrouw aan
de kassa, maar je deed niets met haar als kameraad aan je zijde in de reële
oorlog!
Toen die vervloekte deurwaarders op je afstormden, met hun tomeloze lust
tot moord en seks, stond je daar met schone wangen, volkomen
ongewapend, terwijl je in gezelschap had kunnen zijn van Anna, nee niet
meer van Anna, maar wel van de juffrouw aan de kassa en de Arabische
ober. En omdat het hier jouw eigen visioen betrof, waarom dacht je dan niet
aan je andere visioen, die met de politieagente, die met haar zwarte knuppel
in de aanslag die hele horde had kunnen bezweren en doen verstijven van
paniek! Of had je desnoods liever dood gevochten, als je had gedurfd!

De goede krachten, de goede engelen zijn te zwak in dit verhaal. Dat is het.

Heeft Emily dan geen troost aan het visioen van een ‘bruid’ die op haar wacht?
Ik denk het niet. Ik ben bang dat ze tot haar dood zal lijden aan haar verlangen.

Jean-Marie en de liefdesdood

Het hotel Luxor en zijn verwijzingen naar de oude Egyptische cultuur heeft ons op
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het spoor gebracht van een analogie en tegelijk de cruciale tegenstelling tussen de laatste
tocht van de gedissocieerde Emily over het strand naar het hotel met daarin Anna, en
de laatste tocht van de ziel van de overleden Egyptenaar naar Osiris. Bij de
Egyptenaren ging het om de onsterfelijkheid bij een gunstig oordeel, bij Emily
daarentegen om het thuiskomen in de armen van de geliefde. Zij zoekt - op instinct -
de liefdesdood.

Hier zijn we bij het Leitmotiv van Het laatste Bed.

Om dit aan te tonen beginnen we om terug te gaan naar scène 47, waarin Emily in
hevig gevecht is met de in doodsstrijd verkerende Anna. De poeders werken niet
zoals verwacht. Exact op dat moment schiet hij terug in haar herinnering, Jean-Marie,
de ‘doodgraver’ uit scène 12, de jongen met wie ze de relatie verbrak. En ze denkt
onmiddellijk: hij neemt wraak.
Waarom? Wat is er dan gebeurd tussen hen, is dit te reconstrueren?
Zou ze de relatie hebben verbroken, omdat ze in die tijd had ontdekt dat haar
seksualiteit anders, of gedeeltelijk anders van aard was? Dat zou kunnen.
Maar er zijn andere aanwijzingen. Als Jean-Marie zo bezeten was van de dood, zoals
zij zegt, en als hij zelfs de preparaten in bezit heeft waarmee men ter dood
veroordeelden in Amerikaanse gevangenissen executeert, dan zou het wel eens zo
kunnen zijn dat hij Emily, die al sinds haar twaalfde speelde met de gedachte aan
zelfmoord en dit zeker aan hem verteld heeft, het voorstel heeft gedaan om met z’n
tweeën uit het leven te stappen, een voorstel dus tot de liefdesdood. Dat zou zeker
kunnen.
Misschien heeft Emily overwogen om er op in te gaan, hetgeen verklaart waarom
ook zij de poeders in haar bezit heeft. Maar dan heeft zij zich bedacht, de verloving
plotseling verbroken en de jongen verbitterd en vol rancune achtergelaten.

Dat Jean-Marie haar expres de verkeerde middelen heeft gegeven is een
paranoïde gedachte van haar. Ze heeft zelf de juiste procedure niet gevolgd.

De hypothese wordt niet tegengesproken als we ontdekken dat er achter de naam
Jean-Marie een naamgenoot schuilgaat, namelijk
Jean-Marie-Mathias-Philippe-Auguste, graaf van Villiers de l'Isle-Adam (1838 -
1889), kortweg Jean-Marie Villiers genoemd, een Franse symbolist, die het toneelstuk
Axël schreef, waaraan hij de laatste twintig jaar van zijn leven werkte, en dat ook
eindigde met een liefdesdood.
Wie was Villiers?



Een Bruid in het Doodsbed Demonen rond Het laatste Bed - Jean-Marie
en de liefdesdood

145

Hij was afkomstig uit een oude
Bretonse adelsfamilie maar leefde
grotendeels in armoede, de prijs die hij
betaalde voor zijn revolte
tegen het naturalisme en de
materialistische burgermoraal van zijn
tijd.

Zijn werk bevatte een merkwaardige
combinatie van romantisch idealisme
en wrede zinnelijkheid.

Hij was bevriend met Charles
Baudelaire, Joris-Karl Huysmans en
Mallarmé. Hij liet zich inspireren door
Edgar Allan Poe en Wagner. Zijn
werken zijn doordrenkt met horror. Hij
shockeert bovendien door een sadisme
met eigenaardige persoonlijke
obsessies.

Na een periode van succes midden jaren tachtig raakte Villiers in financiële
problemen. Hij overleed uiteindelijk in armoede, aan kanker, in een Parijs ziekenhuis
in 1889. Volgens Mulisch (die Villiers’ stuk in 1977 bewerkte, zie onder) niet, nadat
hij zich “Twee dagen voor zijn dood, onder ondraaglijke pijnen en al stervende, door
een franciscaan in het huwelijk liet verbinden met zijn vriendin, een analfabete, die
met moeite een kruisje kon zetten. Mallarmé en Huysmans waren de getuigen.

In zijn Contes cruels (1883) toont hij personages die een bovennatuurlijk paradijs
proberen te bereiken via esoterische praktijken, zelfmoord of christelijke
wereldverzaking. Wezens en voorwerpen zijn voor hem tekens die het bestaan van
een hogere werkelijkheid suggereren.
In zijn toneelstukken staat de overwinning van de droom op het leven centraal.

Villiers’ toneelstuk Axël (1890) wordt gezien als het zenith van het symbolistisch
theater.
Villiers geloofde dat de verbeelding en de droom veel meer schoonheid in zich droeg
dan de werkelijkheid en zich op een niveau bevond waarmee de werkelijkheid zich in
geen enkel opzicht kon meten.

Villiers beschouwde Axël als zijn meesterwerk, maar critici gaven verre de voorkeur
aan zijn romans. Hij begon aan het stuk rond 1869 en toen hij stierf was het nog
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steeds niet voltooid. Het werd posthuum gepubliceerd in 1890.

Om iets over de al aangekondigde liefdesdood te kunnen zeggen geven we eerst een
samenvatting:

Het eerste bedrijf (Le monde religieux) opent op kerstavond 1828 in het
klooster van de heilige Apollodora, in Frans-Vlaanderen, waar het weeskind
en rijke erfgename Sara de Maupers is ingetreden en op het punt staat de
eeuwige gelofte af te leggen. Het klooster loert op haar bezittingen. Sara
spreekt geen woord gedurende het hele bedrijf, pas als de aartsdeken haar
vraagt of ze bereid is “het licht, de hoop en het leven” te aanvaarden,
antwoordt ze “nee.” De aartsdiaken die alleen met haar is achtergebleven,
wil haar in de gevangenis gooien (een in pace), maar het meisje dwingt de
grijsaard om zelf in de crypte af te dalen, sluit hem op en vlucht.

De rest van het drama speelt zich af tijdens de eerstvolgende Paasnacht in
het Schwartzwald in het kasteel van Axël van Auërsperg, een jonge adellijke
wees, in het gezelschap van enkel bejaarde dienaren en de magiër Meester
Janus.

In het tweede bedrijf (Le monde tragique) wil zijn neef Kaspar hem
meenemen naar het hof van Pruisen. Van een dienaar hoort hij dat er een
schat begraven ligt in het kasteel. Hij probeert Axël over te halen om er ook
naar te zoeken, maar Axël weigert, en in het duel dat volgt wordt Kasper
door Axël gedood.

In het derde bedrijf (Le monde occulte) bereidt Meester Janus, rozenkruizer
en Axël’s voogd, hem voor op de initiatie in de occulte mysteriën. Hij
vraagt zijn pupil of hij bereid is “het licht, de hoop en het leven” te
aanvaarden, waarop Axël antwoordt met “nee.”

In het vierde bedrijf (Le monde passionel) besluit Axël het kasteel
voorgoed te verlaten en daalt af in de crypte om vaarwel te zeggen aan de
graven van zijn voorouders. Daar betrapt hij Sara die naar het kasteel was
geleid door een oud manuscript, waarin de locatie stond van de begraven
schat. Een muurvlak gaat open en een schat van kostbare edelstenen, parels
en goudstukken stort naar buiten.
Axël en Sara vechten, maar vallen vervolgens in elkaars armen. Zij dromen
van de glorieuze toekomst die de schat hen zal brengen, om even later te
verklaren dat hun dromen veel te mooi zijn om in de alledaagse fantasieloze
werkelijkheid in vervulling te gaan. Zij besluiten samen bij zonsopgang een
eind aan hun leven te maken.



Een Bruid in het Doodsbed Demonen rond Het laatste Bed - Jean-Marie
en de liefdesdood

147

De beroemdste zinnen uit het stuk zijn die van het hoofdpersonage Axël: “À quoi
bon les réaliser [nos rêves] ?… ils sont si beaux ! […] Accepter désormais de vivre ne
serait plus qu'un sacrilège envers nous-même. Vivre ? les serviteurs feront cela pour nous.”

Liefde is niet duurzaam. Daarom zoekt de symbolist Villiers de uitweg in de
verbeelding van de kunst, die voor hem werkelijker is dan de werkelijkheid. Dus
kiezen Axël en Sara voor de dood op het toppunt van hun liefde. Zij weigeren een
toekomst waarin het vuur van hun liefde noodzakelijk moet slinken tot het niveau
van de middelmaat. Zij verachten het leven.

Het zwakke punt bij Villiers is dat de verbeelding en de dood elkaar
uitsluiten. Maar ook dat de werkelijkheid van zijn eigen leven in zo’n schril
contrast hiermee staat. Als hij zich in zijn laatste dagen bekeert tot het
katholicisme van zijn jeugd is elke heroïek verdwenen. De door hem
verachte werkelijkheid lijkt wraak te nemen.

Als Mulisch in 1977 de Axël van Villiers bewerkt, is hij blijkens zijn Verantwoording (p.
11) niet bepaald onder de indruk:

“Ook [mijn opera] Axel besluit met een ‘huwelijk’ als opmaat tot de dood;
en het is of een nog veel monsterachtiger echtverbintenis van dat soort -
ruim een halve eeuw later, diep in de grond onder het brandende Berlijn -
haar schaduw vooruitwerpt.”

De kolder van de symbolistische liefdesdood wordt door Mulisch als volgt in de
opera verwoord op pag. 134 - 135:

Axel: Wij geven een voorbeeld.
Sara: Aan wie?
Axel: Aan de wereld. Het voorbeeld dat zij ons heeft

gegeven krijgt zij nu terug.
Sara: En alles achterlaten?
Axel: De mens kan in zijn dood alleen meenemen, wat hij

tijdens zijn leven heeft afgewezen.
Win ioj nnzeem deono hde.t leven zelf mee 

Sara: En laten de dood achter.
Ja, Axel, ik heb je lief.

In Het laatste Bed neemt aan het slot ook de verbeelding de plaats in van de
werkelijkheid: als de wolk in de vlokkige vorm van een steigerend paard vóór de
eerste zon schuift, heeft Emily’s verbeelding definitief de regie overgenomen en
verduistert de zintuigelijke werkelijkheid. Gilgamesj en Enkidu wisselen van laag:
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Enkidu ligt boven, en nu voorgoed.
Bij Villiers en Mulisch verwoordt de bewuste ‘Gilgamesj’ de beweegreden van Axel
en Sara, bij Claus spreekt ‘Enkidu’ als de sfinx, die het raadsel opgeeft aan Emily, tot
haar invalt:

“mijn bruid, mijn bruid, voorgoed.”
Het valt buiten de werkelijkheid. Emily zal sterven. Ze weet het. Ze is zich bewust van
haar gang naar de dood. Ze volgt het ritueel, zingt een dodensonate. Ze wil de nacht.

Axel en Sara verlieten vol verachting het leven. Emily liet het leven en de
ondragelijke werkelijkheid niet meer toe tot haar bewustzijn.

Hoe Emily, en hoe Axel-Sara precies aan hun eind komen wordt noch door Claus
noch door Mulisch beschreven.
Wie gelooft dat zij werkelijk getroost zijn?
En wie denkt dat zij een lijdensweg gaan?

Vond het arme Wardje troost en kon hij schuilen in de buik van Billy?
Vonden Heinrich von Kleist en Henriette Vogel troost bij elkaar?
Vonden Sœur Sourire, ofwel Jeannine Deckers en Annie Pécher troost bij elkaar?
Vonden Stefan Zweig en Charlotte Altmann - naar wie geen verwijzing te vinden is in
Het laatste Bed, of het moest zijn dat ook Stefan Zweig na de laatste paragraaf en de
laatste punt wilde sterven - troost bij elkaar?
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Graf van Heinrich von Kleist and
Henriette Vogel aan de Kleine
Wannsee na de renovatie in 2011

Heinrich von Kleist (1777 - 21 november 1811) achtte
zijn leven en werk mislukt. Hij raakte in 1809 bevriend
met de intelligente Henriëtte Vogel, die net als hij
gefascineerd was door muziek en de schermsport. In 1811
werd hun relatie intiemer, maar tijdgenoten hielden vol
dat hun liefde platonisch was. Toen Henriëtte terminaal
ziek werd vanwege kanker, vroeg Kleist haar om samen
met hem te sterven. Aan de oever van de Kleiner
Wannsee nabij Potsdamm schoot Kleist met een pistool
eerst Henriëtte dood, daarna zichzelf. Vóór hun vertrek
naar de Wannsee hadden beiden afscheidsbrieven
geschreven, samen met een verslag van de laatste nacht die ze hadden doorgebracht
in Gasthof Stimmung.

Hij was de belangrijkste Duitse dramaturg van de Romantiek.

In 1799 schreef de 21-jarige Von Kleist dat hij het onbegrijpelijk vond dat een mens
zou leven zonder een plan, zonder een Lebensplan. Het gaf hem een gevoel van
veiligheid en zekerheid, van geluk en vertrouwen, omdat hij wist dat een leven
zonder een plan enkel tot wanhoop en verwarring leidde.
Het was juist het plan, en de mislukking ervan in zijn ogen, dat hem tot de
zelfmoord dreef.
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Sœur Sourire106 heette van zichzelf Jeannine Deckers (1933 - 1985) en was een
Belgische kloosterzuster, dochter van een bakker uit Brussel. Ze zong liedjes die ze
zelf componeerde. In 1963 werden ze op de plaat gezet. Het lied Dominique werd als
single op de markt gebracht. Het werd een wereldhit. Het refrein luidt:

Dominique nique nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et
chantant. En tous chemins, en tous lieux, il ne parle que du bon dieu, il ne
parle que du bon dieu.

In 1967 trad ze uit het klooster om zich geheel aan haar muzikale carrière te wijden,
maar het werd geen succes. Met Dominique was de zingende zuster met de glimlach
feitelijk een eendagsvlieg gebleken. Extra bitter voor haar was dat ze weliswaar zelf
Sœur Sourire min of meer dood verklaard had, maar dat ze voor de Belgische
belastingdienst nog springlevend was. Dat resulteerde erin dat Deckers belasting
moest betalen op opbrengsten die al die tijd naar het klooster gegaan waren en waar
ze zelf geen cent van gezien had. In die tijd ontpopte Deckers zich ook als een critica
van de Rooms-Katholieke Kerk en als een voorstander van gezinsplanning.

In de jaren zeventig begon ze samen met haar vriendin Annie Pécher een school
voor autistische kinderen in België. In de jaren tachtig kwam ze andermaal in conflict
met de Belgische belastingdienst vanwege achterstallige belasting. In 1982 nam ze
onder de naam Sœur Sourire (eigenlijk had ze die naam afgezworen) een disco-versie
op van haar grote hit Dominique, in de hoop zo nog wat geld te vergaren om haar
belastingschuld af te betalen. Maar de plaat verkocht niet meer.

In 1985 pleegde ze tegelijk met haar vriendin zelfmoord door een overdosis
slaappillen in te nemen, met een glas cognac. De spullen in hun huis waren ingepakt
en op labeltjes stond precies geschreven voor wie ze waren bestemd. De vrouwen
liggen samen in één graf. Jeannine Deckers overleed op 51-jarige leeftijd.

106 In het Leidsch Dagblad van 5 december 1998 onthult Claus dat de verre
aanleiding van zijn novelle de geschiedenis rond Sœur Sourire is. Ook haar demon
spookt rond in dit drama van de liefdesdood.
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Het graf van Deckers en Pécher op de
Cimetière Cheremont in Wavre, Wallon
Brabant

Luxor

Toen Enkidu gestorven was, ging Gilgamesj op zoek naar hem. Hij verliet het land
en voer de oceaan op, de Indische oceaan. Ergens zou de aarde ophouden, en daar
begon de onderwereld. Daar waren de goden, en Enkidu misschien.
Gilgamesj vond Enkidu niet, en geen onsterfelijkheid. Oud en wijs keerde hij terug
naar Uruk. Toen hij eindelijk de muren zag, was hij blij. Ze waren zo stevig en zo
kunstig gebouwd ...

Wij maken nog één reis. Van Oostende naar Luxor, en weer terug.

We hebben immers gemerkt dat de eigenaar van Luxor zijn hotel een exotisch jasje
heeft aangetrokken. We zetten de ‘klompen, molens en tulpen’ van Egypte bij elkaar:

- De naam Luxor verwijst naar het oude Thebe.
- Naast de trappen voor de ingang ligt een sfinx, die meer op een sint-
bernard lijkt.
- Aan de muur van het salonnetje op de zesde verdieping, waar Emily
schrijft, hangen “drie gravures van om een obelisk in profiel dansende
Egyptenaren”. (2)
- Het briefpapier van het hotel heeft een lichtblauwe sfinx in reliëfdruk als
logo. (2)
- In de veranda staat “een Egyptische stoel met kwetsbare pootjes.” (18)
- Op de muur van de veranda is een fresco geschilderd dat “Egyptische
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mannen in profiel voorstelde die schalen voor zich uitdroegen als
offeranden voor een sfinx die door een ondergaande zon beschenen op een
reusachtig blok frambozenijs leek.” (12)

Driemaal verschijnt de sfinx, de laatste is geassocieerd met de ondergaande zon. De
sfinx bij de trappen trekt een lijn naar de sfinx die bij de piramide wacht. Het hotel
zweemt daarmee naar een Piramide. De Egyptenaren, die offeranden brengen aan de
sfinx met de ondergaande zon, vormen een contrast met de Egyptenaren die dansen
om de obelisk.

Houdt het exotisch sausje als krik voor het levensgevoel van toeristen nog een
vingerwijzing in voor een serieuze betekenis? Willen we dit weten, dan óp naar
Al-Uqsur, gelegen aan de Nijl in het zuiden van Egypte.

Ooit gaven de Grieken haar de bekende, klassieke naam Thebe (Homeros noemde
haar de ‘stad met de honderd poorten’). Maar de oorspronkelijke, Egyptische naam
was Waset, 'de voorname', of ook 'de stad van de scepter'.

Gedurende ruim twee eeuwen vanaf 1550 v. Chr. was Waset - Thebe - Al Uqsur -
Luxor de machtigste stad ter wereld. De beroemde 18de dynastie was toen aan de
macht, met farao’s als Amenhotep (die Deir el-Medina stichtte, het dorp waar de
arbeiders en kunstenaars woonden die de koningsgraven van de Vallei der Koningen
uithakten en decoreerden), Thoetmosis, Hatsjepsoet (vrouw), Achnaton (de eerste
zogenaamd ketterse, want de eerste monotheïstische farao, die alle tempels liet sluiten en
ervoor zorgde dat men voortaan slechts één god aanbad, namelijk Aton, de
zonneschijf), zijn vrouw Nefertiti (co-regent (!)) en tenslotte Toetanch-amon (die de
traditionele religie weer in ere herstelde).

Thebe bleef tot laat in de oudheid een belangrijke stad, voornamelijk vanwege de
aanwezigheid van het heiligdom van de Egyptische oppergod Amon-Ra te Karnak.

En hiermee hebben we de twee hoofdbestanddelen van de oude Egyptische cultuur
benoemd.
We zoomen in op de tempel van Amon-Ra te Karnak. Dan op de vallei der
Koningen.
Op de lentecultus. Op de dodencultus.
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Vertrek vanuit Karnak, via de Zuidpoort

Karnak - Luxor

Het is lente. De Nijl stroomt buiten haar oevers en maakt het land vruchtbaar. De
Egyptenaar deint mee op deze altijd terugkerende cyclus. Het Opet-festival start in
de tempel van Amon-Ra in Karnak. Daar staan de drie godenbeelden in hun schrijn:
Amon, Moet en Chonsoe. (Vader, moeder en zoon. In de Egyptische cultus is de
Moeder nog niet tot Geest gemetamorfoseerd zoals in de katholieke godsdienst.) De
beelden worden door kaal geschoren priesters op barken geplaatst voor de processie.
De Farao, die van oud weer jong moet worden, plaatst zich achter de beelden. De
stoet vertrekt en loopt, begeleid door een grote menigte waaronder fluitspelers,
dansers, palmzwaaiers, door de poort in zuidelijke richting. De weg is drie kilometer
lang en wordt links en rechts geflankeerd door twee rijen dicht opeen liggende
sfinxen.

De cultus heeft een lange geschiedenis. De tocht werd - om hem minder
zwaar te maken - ook lange tijd omgeleid via korte zijkanalen naar de Nijl,
waar de barken op schepen werden geplaatst. Die van Amon was de
grootste, hij was wel zeventig meter lang en gemaakt van cederhout uit de
Libanon. Boeg en achtersteven waren voorzien van een ramskop. Op de
rechteroever was een stenen jaagpad aangelegd, zodat mannen de 

schepen met de barken aan touwen stroomopwaarts konden trekken.
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Aankomst in de tempel van Luxor

De tempel van Luxor, dichterbij
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Dal der Koningen bij Luxor (Thebe). Het bekendste graf is dat van Toetanchamon.

en - zullen de Fransen de gestolen obelisk, die op de Place de la Concorde staat ooit
nog eens netjes teruggeven? -, langs de reusachtige beelden van vroegere farao’s,
door de eerste pylon. De godenbeelden krijgen een plek in de zijkapel, de menigte
wacht op de binnenplaats. De farao gaat alleen verder, tot hij in het binnenste,
heiligste vertrek aankomt. Daar zit hooggeplaatst de hogepriester. Hij
vertegenwoordigt de Zon, het leven, de lente. De farao knielt, met de rug naar de
priester toe. Deze legt zijn hand op de schouder van de farao. Alles draait om deze
handoplegging. Daardoor wordt de farao via de hogepriester aangeraakt door de
Zon zelf. Daardoor stroomt het nieuwe leven in hem. Daardoor is zijn zaad
vruchtbaar en goddelijk. De hogepriester zet hem de kroon op het hoofd. Hij geeft
hem ook de scepter.

Als de farao weer naar buiten komt juicht het volk extatisch en viert weken feest. De
farao gaat vóór in de paring (de naam van Luxor is ook “Zuidelijke Harem”), het
volk volgt zijn voorbeeld, de hele natuur is vruchtbaar.
Het is Nieuwjaar.

De vallei der koningen

Of zou de verwijzing in Het laatste bed naar Luxor eerder betrekking hebben op de
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de piramides zo weelderig werden begraven was de verleiding voor de armere
bevolking groot om te gaan plunderen. Daarom werden in het Nieuwe Rijk rond
1700 door de hogepriesters de sarcofagen verzameld en meegenomen naar een
verborgen plek: op de hoogte van de tempels van Karnak en Luxor, maar aan de
overzijde van de Nijl, zo’n vier kilometer in westelijke richting, hakten zij diepe
gangen in de rotsen, tot er een necropolis ontstond, een collectieve begraafplaats van
farao’s die nu de Vallei der Koningen wordt genoemd.
De tombes van de vallei zijn, ondanks het feit dat zij in verschillende tijden zijn
gebouwd, meestal gemaakt volgens een vast patroon. Eerst werd een schacht
gegraven, die naar een schatkamer leidde waar verschillende objecten zoals juwelen,
meubilair en rijtuigen stonden, die de dode nodig zou kunnen hebben. Hierna werd
in een centrale ruimte de sarcofaag gezet, waarin de dode was bijgezet.

Op de muren van het graf is de gevaarlijke tocht afgebeeld die de overleden farao’s
geacht werden te maken tot ze aankwamen in de onderwereld, in gezelschap van een
karavaan van hoge ambtenaren, vrouwen, dieren, met wie ze tijdens hun leven
verkeerd hadden en die aanvankelijk in de Oude Tijd letterlijk (!), later in de Nieuwe
symbolisch mee begraven werden.

De dode wordt geleid door Isis, wordt wedergeboren door Kepri met zijn hoofd van
de scarabee en beëindigt zijn tocht als een mummie met het hoofd van een ram
staande tussen Osiris en Re.

Boven de grond rondom de tombe vond er ondertussen een doorlopende, in
principe eeuwige eredienst plaats door verwanten, later professionele priesters, die
voedsel en andere grafgiften bleven offeren, zodat het de doden op hun tocht aan
niets ontbrak.

De voorbereiding van de dood en de uitgebreide verzorging er omheen begon al
vroeg in het leven. Wie het zich kon veroorloven besteedde een groot deel van zijn
tijd aan het in gereedheid brengen van zijn graf.

De elite van het oude Egypte besteedde zijn fortuinen aan het bouwen van
piramides en het laten mummificeren van hun lijken. Een rijke man in het
oude Egypte zou niet op het idee komen om een relatiecrisis te bedwingen
door zijn vrouw mee op vakantie naar Babylon te nemen, maar eerder de
weelderige graftombe voor haar bouwen die ze altijd al zo graag wilde.
(Yuval Noah Harari, Sapiens p. 128 en 129, over romantisch
consumentisme.)

Het volk van het oude Egypte kende dus zowel een lente- als een dodencultus. In
elke cultuur keren ze terug. Mijn onderzoek naar het oude Egypte - aangestoken



Een Bruid in het Doodsbed Luxor - De Vallei der Koningen157

Mummie van Toetanchamon in het
Dal der Koningen ten westen van
Luxor, aan de overzijde van de Nijl

door de onmiskenbare verwijzingen in het hotel Luxor - brengt me tot de conclusie
dat in die oude cultuur het evenwicht verbroken was door een obsessieve
preoccupatie met de dood. Daarbij slaat de verbeelding op hol, terwijl de controle
van de werkelijkheid vervaagt.
Dit verschijnsel kenmerkt ook onze Middeleeuwen. In de Renaissance sloeg het
evenwicht om in het Carpe Diem.

Het waren vooral de farao en de elite om hem heen die een enorme hoeveelheid
aandacht en energie besteedden aan hun leven na de dood. Hun cultus in verband
met de opgaande zon in de lente werd uitbundig gevierd, omdat hun leven ervan
afhing, maar de cultus die samenhing met de ondergaande zon was zeker zo
imponerend en hield hen lijkt het een groot deel van hun leven bezig. De tocht naar
de onderwereld werd als zeer gevaarlijk beschouwd, en de voorzorgsmaatregelen
waren enorm. De tragische offers aan mensen- en dierenlevens, bedoeld om de farao
te assisteren, zoals dat ook bovengronds gebeurde, zijn lang gebracht, voordat ze
vervangen werden door symbolen.

De collectieve preoccupatie van de oude Egyptenaren met de dood vindt zijn
pendant in de figuur van Jean-Marie in Het laatste Bed, die door Emily de doodgraver
wordt genoemd. Maar naast deze gelijkenis valt onmiddellijk een groot verschil op,
want spelen met de ziekelijke gedachte om
een eind aan je leven te maken terwijl je in je
twintiger jaren bent, is wel wat anders dan zorgen
voor een behouden tocht naar de onderwereld na
je natuurlijke dood.
Hoewel Emily dus sinds haar twaalfde ook met
de gedachte aan zelfmoord speelde, was
voor haar de levenswil te sterk, en dit was
waarschijnlijk de reden dat ze met hem brak.

Ik zie ook een analogie tussen de ‘eigenlijke’
tocht van de farao naar de onderwereld en Emily’s
tocht naar Luxor ofwel naar de armen van haar
‘bruid’. In beide gevallen gaat het om een gevoel
van een thuiskomst. Het gevoel van veiligheid
en geborgenheid maakt dat de mens vrede
heeft met de dood. De Egyptenaren zochten
het bij Osiris met zijn weegschaal. Emily in de
armen van Anna.
En Wardje verstopte zich in de warme buik van
zijn beertje Billy.
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Oostende

Er waren vast nog andere demonen rond in Het laatste Bed. Vast. Maar voor dit
moment keer ik als na een lange reis, zoals Gilgamesj, terug naar de stad.
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aan begonnen te vergaan.
Negentien was ik, ik sliep
In het Hôtel de Londres op het hoogste verdiep.
De mailboot voer onder mijn raam.
Elke nacht leverde de stad zich over aan
De golven.

uit: Wreed geluk, 1999, p.10.

Ook bij Claus wordt de stad vloeibaar in de nacht. Ook hij wordt zich op de leeftijd
van Spilliaert bewust van de tijd die ons naar de dood toerijdt. (Pas de Deux, De
Vossejacht.)

Het zou mij niet verbazen als het Hôtel de Londres, dat nu niet meer bestaat, in ons
verhaal de naam Luxor heeft gekregen. Het telde minstens zes verdiepingen.
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De plusfour en het gekreukelde ecru linnen jasje

Het einde van Emily Hopkins is tragisch. Op het laatst is het duidelijk: er is geen
ontkomen meer aan. Haar wereld is vijandig, en aanknopingspunten zijn er niet
meer. Ooit had ze twee vaders, maar we hebben al gezien dat hun beelden bij Emily
door elkaar lopen, haar geheugen is niet in staat hun precieze identiteiten terug te
halen. Ze kan niet bij hen schuilen. Claus snijdt die weg voor haar af. Had hij zelf
ooit gedroomd van een verleden waarin heil te vinden was? Waarin alles zuiver was
en onschuldig en geen rouwrandje had van meet af aan?

In eerder werk van Claus vind ik die suggestie nog wel. In het toneelstuk Vrijdag bij
voorbeeld, dat een felle aanval is op het christendom, is Claus geïnteresseerd in vóór-
christelijke, ‘primitieve’ bezweringsformules, door heidense priesters met gestrekte
hand uitgesproken over boeren en hun zieke vee. En daar zei de onderdirecteur van
de gevangenis die sympathie voelde voor het hoofdpersonage Georges Vermeersch:

“'Vermeersch, Georges,' zei ie, 'gij zijt nog van 't land, van een goed ras, gij
hebt gezond verstand...'” (Derde scène).

Maar het was wel de onderdirecteur die dat zei ...

Ook de 50-jarige Mulisch suggereert iets dergelijks in Axel. Ook hij heeft zich
afgevraagd of er vóór de christelijke era een oudere, een oertijd was waarin de mens
in een oorspronkelijke staat van onschuld verkeerde. Wat was er gebouwd eerder en
onder de metersdikke muren van het kasteel van roofridder Konrad von Auersperg in
het ‘Schwartzwald’? Mulisch legt de oude huismeester Zacharias het volgende in de
mond:

“... daar was bijna duizend jaar geleden een open plek in het bos. Op een
dag speelden daar twee kinderen: een jongen en een meisje. Plotseling
ontsprong aan de aarde een bron.107 Zij namen wat van het water mee naar huis
en gaven het aan hun zieke moeder, die het opdronk. Kort daarop was zij
genezen. Uit alle duitse landen stroomden toen de zieken toe, en velen
vonden genezing. Maar juist toen men aanstalten maakte om op deze plek
een kerk te bouwen, gewijd aan de Moeder Gods, droogde de bron
plotseling op.” (Harry Mulisch, Axel, pag. 81)

In Het laatste Bed wordt naar mijn mening duidelijk niet meer gezocht naar iets vóór
het begin en ná het einde. De blik is op de werkelijkheid gericht, voor zover te

107 Om de seksuele connotatie gebruik ik het cursief.
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kennen. Ze stemt tot pessimisme, maar Claus bewaart zijn glimlach. Emily en Anna
hebben uitbundig genoten van hun wittebroodsweken, gevierd in de herfst. Een
herfst lang, meer niet. Het was precies hun vreugde die leidde tot hun ontslag. Voor
hun liefde was er geen plaats.
Was er geen plaats in het bisschoppelijk college. Een neogotische mastodont.

Toch is er ook in Het laatste Bed een verwijzing naar de pre-christelijke tijd. Het
probleem van de dood is er altijd, maar mogelijk was er een tijd waarin men dieper
ademhaalde, en beter thuis was in dit leven. Het verhaal-in-het-verhaal, scène 33,
opent als volgt:

Wardje zat in de hoogste takken van de eik. Vandaaruit kon hij twee
kerktorens en de Sluisberg zien.

Dit zijn twee zwaarbeladen zinnetjes. In de voor-christelijke tijd was de eik, die
boven de andere bomen uitstak een heilige boom, bij de Romeinen was hij de boom
van Jupiter. De antropoloog James Frazer gaf zijn Study in magic and religion de titel
The golden Bough. De gouden tak is de maretak, een halfparasiet, die altijd groen blijft,
en in bomen groeit, met name de eik. Frazer opent zijn beschouwing met een
heidense priester, die de boom, waarin hoog een maretak schuilt, dag en nacht met
getrokken zwaard bewaakt. Hij beschouwt dat bolvormige groeisel als zijn ziel. Een
priester in het heilig woud wordt nooit oud, hij sterft geen natuurlijke dood. Vóór
die tijd wordt hij verslagen door zijn opvolger.
Het ritueel zorgt voor de bescherming van de stam. De priester en de maretak
blijven altijd jong, en groen en zorgen voor de vruchtbaarheid van het hele land.

Deze kennis doet je met andere ogen kijken naar het eenzame jongetje hoog in de eik.
(Eén keer is er sprake van “Oscar, zijn vriendje”, 33) Hij is bijzonder. Ik schat hem
een jaar of zes, zeven. Daar zit hij samen met Billy, zijn onafscheidelijke beer. Zijn
jongensinstinct dreef hem naar boven. Hij weet het niet, maar hij staat nog in de
heidense traditie.
Boven kijkt hij om zich heen. Hij ziet twee kerktorens en de (fictieve) Sluisberg,
waarvan ik al aantekende dat de heuvel zou kunnen associëren naar de Oost-
Vlaamse Kruisberg, ofwel Calvarieberg. Of deze associatie terecht is of niet, er blijft
staan dat het heidense woud van weleer gemetamorfoseerd is tot een christelijk
panorama en dat - in Het laatste Bed - met de gruwelijke dood van het jongetje in de
kofferbak van de auto de laatste nakomeling van de heidense traditie gestorven is. Er
is geen weg terug.

Of toch? Springt het visioen te hulp? (9) De wensdroom van een andere moraal? Het
leven zien als een rijdende, schommelende trein. Het spichtige meisje met de
rouwomrande ogen, die van de dood naar het leven wordt geleid. De agente die haar
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de wet van het leven toont. De agente die met haar knuppel een gat in de tijd maakt.
De knuppel die toch echt zwart is. Daarna de tijd, die weer zijn gewone loop
herneemt.
En dan, als de tijd óp is, Anna die de dildo in een krant stopt, in de courant, de
lopende tijd. En vervolgens met krant en al in de vuilniszak. (12)

Het jongetje blijft boeien. Als hij door zijn moeder (noch zij, noch haar
motorrijdende man zijn toe aan het ouderschap) bij zijn oor naar de schuur
gesleept wordt, scheldt hij haar uit voor “valse kut.” In eerste instantie lijkt
dit grof en voor een zes- of zeven-jarige vroegrijp en onverwacht. Maar
later blijkt welke voorspellende kracht zijn kreet had. (Als Patrick haar
‘troost’. (40)) Dat weet hij natuurlijk niet. Hij weet slechts dat hij zich
verraden voelt, terecht, en dat het verraad bij zijn moeder hoort.

Had Emily maar beter geluisterd. Voor zichzelf. En voor de jongen!

Vals. Geen beter woord voor een moeder die het kind lokt met de belofte van het
eten dat het het allerlekkerste vindt: “spaghetti met tomatensaus en gehaktballetjes
en daarna twee moorkoppen.” Hier slaat Hiëronymus Lucretius en dwingt hem tot
boete.

Toch de tijd vóór Hieronymus?

De kwaadaardige kant van Anna en in mindere mate ook van Emily doen
de lezer/toehoorder terugdeinzen. Hij kan zich niet zomaar vereenzelvigen
met de vrouwen. Het effect is hetzelfde als die van de Verfremdung bij
Bertold Brecht.
Het zorgt er wel voor dat de lezer verder zoekt naar ander, verborgen licht.

Tocht naar de onderwereld ... en terug

Met Het laatste bed heeft Claus - bijna zeventig - een tocht naar de onderwereld
gemaakt. Hij deed het in de rug van Emily Hopkins, die gepushed werd om over de
rand te gaan. Ze houdt zich vast aan de rand, kan niet meer omhoog.

Hij ging in gezelschap van voorop Soeur Sourire, dan Heinrich von Kleist, Jean-
Marie Villiers, Charlotte Mew. Doden, die troost zochten in de liefdesdood.

Emily zocht ook de liefdesdood, met Anna, maar het liep volkomen anders. Na haar
hallucinatie van de aanstormende mannen vluchtte ze acuut in haar verbeelding. Zij
verdrong de ondragelijke werkelijkheid. Ze vluchtte in een illusie. (Niet in religie). Kon
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ze anders? Alleen en star liep ze naar de horizon, dáár moest ze zijn, haar enig doel
was de liefde en de geborgenheid in de armen van Anna, het begin van een stralende
nieuwe liefde.

Zij zal er nooit aankomen ...

Ik keer terug naar de werkelijkheid.
Naar het daglicht.
Zoals de auteur dat deed.
Zoals Gilgamesj dat deed, hij

“die in de diepte keek, de grond onder ons Land,
die de zee kende en alles wist wat er te weten is ...

Hij was oud en wijs. Althans, dat staat er geschreven.

En ik?
Ik weet dat Emily,
zij, verminkt door haar moeder,
zij, met haar onzekerheid over haar seksuele identiteit, met haar lage zelfbeeld - “ik
heb mijn lelijke, slappe letters aangepast” (1), “huilebalk Emily Hopkins,” (27), “mijn
steriel vruchtwater” (48), “de droogoven Emily,” (48) -
zij, met haar schuldgevoel tegenover Wardje, die ze niet te hulp schoot, toen Anna
het kind opsloot in de schuur, maar het liet vallen met een smoes, een laf citaat uit de
zelfingenomen Engelse koloniale tijd: and never the twain shall meet (33),
ik weet dat zij, die niet klaagde, zelfs niet op de laatste dag, de laatste dag waarop zij
twee keer huilde, beide keren op het moment dat haar mond iets lekkers proefde,
ik weet dat Emily niet meer bestand was tegen de collectieve liefdeloosheid.

Ze loopt verloren ...

(Haar bruid voor ogen) ...

(Niet Osiris, en zijn oordeel) ...
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Is er nergens hoop?

“Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt,” stond er op de poort van de
Dante’s Hel. (Canto III, regel 9) Maar hij noemde zijn epos een Commedia, want het
liep goed af. Hij vond zijn Beatrice in het paradijs.

Maar Het laatste Bed is geen commedie. Het is een tragedie. Maar wel een die niet is
afgerond. Emily verdwijnt uit beeld, maar ze is niet dood.
En jij, je kunt niet anders, je draait je om en keert terug.

Je vraagt je af wat er allemaal gebeurde. Is dit het leven? Waar is nog hoop?
Ik besluit te zoeken wat me achteraf toch lief is. Dit:

- Het wiebelende been van Emily in de kous van paarse zijde;
- Wardje in de hoogste takken van de eik;
- Het liedje Bluesette dat klonk in de tuin van Luxor;
- Anne en Emily in de lift die steeg naar de zesde verdieping;
- Anna, die tegen Emily zei: “Je moet het mij voordoen, leren.”

- Het zien dat het fout ging toen Gilgamesj Ishtar van haar plek stootte;
- Het zien dat de geest aan het lichaam gebonden is;
- Het zien dat wij vreemden zijn die thuis willen komen bij een medemens.

Tot slot: Artaud

Hoewel Het laatste Bed in letterlijke zin een open einde heeft - wat weer niet betekent
dat het de moeite waard is ons het hoofd te breken over hoe het met Emily afliep -
daarnaar gevraagd antwoordde Claus dat dat niet relevant was - is er toch een cirkel
die zich aan het slot enigszins sluit. Hoezo enigszins?

Let op het slotbeeld van scène 48. Daar onderbreken zes mannen - op aanwijzing van
een zevende - hun polonaise en stormen kletterend, terwijl de gensters uit hun schoenen
spatten, de helling van de dijk af regelrecht naar de ontredderde Emily. Zij ziet hoe in
hun rug een wolk trekt vóór de opgaande zon in de vorm van een steigerend paard. Dit
beeld vasthouden.

We hebben al vermeld dat Hugo Claus als jongen van negentien onderdak kreeg op
de hoogste verdieping van het toenmalige Hôtel de Londres in Oostende. In het
gedicht Oostende dat in de bundel Wreed Geluk in 1999 verscheen, een jaar ná Het
laatste Bed dus, luidde de eerste regel: “Daar is mijn bestaan begonnen te vergaan.”
Dit is dus in 1948. We weten dat Claus in datzelfde jaar in Parijs in een café Antonin
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Artaud had ontmoet, drie maanden vóór diens dood. Artaud voelde zich een poète
maudit, een getekende, vervloekte dichter. In zijn omvangrijke studie Van Ostaijen tot
heden (2001) schrijft Geert Buelens op pag. 578: “De romantische jonge Claus
identificeerde zich met Artaud en voelde zich ook verdoemd en “aangetast voor het
leven.”
We hebben nu de context om de genoemde eerste regel te begrijpen.

We vervolgen. In 1936 reisde Artaud naar Mexico. Daar was hij getuige van een
ritueel bij de opkomst van de zon, uitgevoerd door mannen van de inheemse
bevolking. Artaud was diep onder de indruk en beschrijft het drama in een gedicht,
dat ik afdruk en vertaal om reden van de sterke overeenkomst van de beelden met de
zojuist beschrevene uit Het laatste Bed:

Tutuguri. Le rite du soleil noir
Antonin Artaud (1896-1948)

Et en bas, comme au bas de la pente
amère,
cruellement désespéré du cœur,
s'ouvre le cercle des six croix,
très en bas,
comme encastré dans la terre mère,
désencastré de l'étreinte immonde de la
mère
qui bave.

La terre de charbon noir
est le seul emplacement humide
dans cette fente de rocher.

Le Rite est que le nouveau soleil passe
par sept points
avant d'éclater à l'orifice de la terre.

Et il y a six hommes,
un pour chaque soleil,
et un septième homme
qui est le soleil tout
cru
habillé de noir et de chair rouge.

Or, ce septième homme

Tutuguri
De rite van de zwarte zon 

En beneden, als het ware aan de voet
van de bittere helling, opent zich, met de
pijn van de wanhoop in het hart, de
cirkel van de zes kruisen, heel diep
beneden,
als het ware vastgeklonken in de
moederaarde,
losgewrikt uit de obscene omklemming
van de moeder, die kwijlt.

De zwart verkoolde aarde
is de enige natte plek
in deze spleet van de rots.

De Rite gaat over de nieuwe zon die zeven
punten passeert, voordat hij
het gat van de aarde in het volle licht zet.

En er zijn zes mannen,
één voor elke zon,
en een zevende man
die de zon is geheel
zonder zadel
in het zwart gekleed en met een rode
huid.
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est un cheval,
un cheval avec un homme qui le mène.
Mais c'est le cheval
qui est le soleil
et non l'homme.

Sur le déchirement d'un tambour et
d'une trompette
longue,
étrange,
les six hommes
qui étaient couchés,
roulés à ras de terre,
jaillissent successivement comme des
tournesols,
non pas soleils
mais sols tournants,
des lotus d'eau,
et à chaque jaillissement
correspond le gong de plus en plus
sombre
et rentré
du tambour
jusqu'à ce que tout à coup on voie
arriver au grand galop,
avec une vitesse de vertige,
le dernier soleil,
le premier homme,
le cheval noir avec un
homme nu,
absolument nu
et vierge
sur lui.

Ayant bondi, ils avancent suivant des
méandres circulaires
et le cheval de viande saignante s'affole
et caracole sans arrêt
au faîte de son rocher
jusqu'à ce que les six hommes
aient achevé de cerner complètement
les six croix.

Deze zevende man nu
is een paard,
een paard met een man die hem ment.
Maar het paard
is de zon,
niet de man.

Op het verscheurend geluid van een
trom en een trompet,
een lange
vreemde,
springen de zes mannen,
die lagen te slapen,
en plat op de grond rolden,
één voor één op als
zonnebloemen,
niet als zonnen
maar als draaiende bloemen,
waterlelies,
en bij elke sprong
hoort de klap, steeds naargeestiger
en ingehoudener
van de tamboer
totdat je plotseling aan ziet komen
in volle galop
met een duizelingwekkende snelheid
de laatste zon,
de eerste man,
het zwarte paard met een
naakte man
absoluut naakt
en maagdelijk
er op.

Nadat zij zijn opgesprongen, komen zij
van hun plek en meanderen in cirkels
en het paard van bloedend vlees wordt
gek
en steigert aan één stuk door
op de top van zijn rots
totdat de zes mannen
de zes kruisen
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Or, le ton majeur du Rite est justement
L'ABOLITION
DE LA CROIX.

Ayant achevé de tourner
ils déplantent
les croix de terre
et l'homme nu
sur le cheval
arbore
un immense fer à cheval
qu'il a trempé dans une coupure de son
sang.

volledig hebben omsingeld.

Welnu, waar het om draait in deze Rite
is
DE AFSCHAFFING

VAN HET KRUIS.

Nadat zij gestopt zijn met draaien
trekken zij de kruisen
uit de grond
en de naakte man
op het paard
houdt een groot
hoefijzer in de lucht dat hij
heeft gedrenkt in het bloed uit zijn
wond.

Het is een fascinerend drama dat zich voor Artaud’s ogen voltrok. Ik denk echter
niet dat zijn interpretatie juist is. Het gaat niet om de afschaffing van het kruis.
Wel om een zeer oude, maar verchristelijkte rite. Een ontwikkeling zoals die ook in
de rituelen en incantaties op het platteland van het middeleeuwse Europa
plaatsvond.
Met het bloedige ritueel bezwoeren de oude Azteken de zon door middel van
imitative magic (Frazer, The golden Bough, 1922) om uit de dood van de nacht op te
staan en herboren te worden. Ik denk dat de zes kruisen in het ritueel zijn
geïntegreerd na de komst van de Spaanse conquistadores. Zij stonden bij de
christelijke graven rechtop in de grond. Vermoedelijk trokken de zes mannen de
kruisen uit de grond ten teken dat de zon op kon staan uit zijn nachtelijk graf.

Uit het taalgebruik van Artaud valt op te merken dat hij getroffen was door de
onverholen analogie met de menselijke seksualiteit in het ‘primitieve’ ritueel.
Maar de meeste indruk maakte op hem de ernst ervan, het bloed dat ermee gepaard
ging. De priesters die het drama voltrokken betaalden met hun bloed. Het drama
was een kwestie van leven en dood, en van het effect was het heil van de hele stam
afhankelijk.

Artaud was de bedenker van le Theâtre de la Cruauté. Hij stelde de hoogste eisen aan
zijn akteurs. Zij oefenden tot ze de uitputting nabij waren. Voorbij het punt waarop
de rationaliteit nog in functie was. Daar waar zij zo goed als dieren waren, gedreven
door instinct en door wat ik noemde het precognitief bewustzijn.
Het is in die staat van zijn dat Emily verkeert op het strand, waar zij haar vizioen
heeft van de vlokkige wolk in de vorm van het steigerende paard, dat hier de
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opgaande zon aan het oog onttrekt, maar die daar op de top van de heuvel draaide en
steigerde om de zon te dwingen om eveneens draaiend en rollend op te stijgen in de
lucht.
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Bijlage: Een meesterlijke schop in de onderbuik

(Hier afgedrukt voor het gemak van de lezer, en omdat het een uitstekende recensie
is, een van de zeer weinige die er toe doen.)

Een meesterlijke schop in de onderbuik

Standaard der Letteren, de wekelijkse boekenbijlage van De Standaard
donderdag 3 december 1998

door Jeroen Vullings

De roman moet teruggevoerd worden naar de condities van poëzie. Dat stelt de
kersverse Nobel-prijswinnaar José Saramago (76) in The Times Literary Supplement van
20 november jongstleden. In zijn essay introduceert hij daartoe het begrip poetic time,
“die eigen is aan voordracht en poëzie, tijd die alle expressieve middelen gebruikt
van ritme, metrum en coloratuur, tijd die zowel zwierig kan zijn als staccato, zowel
kort als lang of momentaan.” Saramago verklaart dan dat hij wil dat zijn eigen fictie
doordesemd is van „poetic time”; binnen zijn proza benadert hij bewust de structuur
van een gedicht die zowel expansief is als op een natuurlijke manier coherent.
Een paar weken voor de uitreiking van de Nobelprijs dineerde ik met Saramago. De
stemming was goed tot een dame in het gezelschap haar waardering uitte voor
andere, levende Portugese auteurs. Saramago wendde prompt de ogen hemelwaarts
en sprak geen woord meer. Zijn literair agente sprak streng: „In het gezelschap van
de heer Saramago wordt niet over andere schrijvers gesproken. Die bestaan niet.”
Door zijn blikvernauwing ten gevolge van dit solipsistische standpunt heeft
Saramago bij het formuleren van zijn artistiek credo niet in de gaten gehad dat hij het
in feite over het werk van Hugo Claus had. Zo maakt diens nieuwe novelle Het laatste
bed van Saramago’s literaire streven op superieure wijze werkelijkheid.
Het laatste bed is een verraderlijk boek. Door de geringe omvang en het toegankelijke
onderwerp - twee lesbiennes logeren in een Belgische badplaats, waar een van hen
het verhaal van hun hartstochtelijke, dramatisch verlopende liefde ontvouwt - kan
licht de indruk ontstaan dat deze novelle een niemendalletje is. Niets is minder waar:
Claus mobiliseert op de korte baan alles wat hij heeft, op een achteloze, soevereine
manier - de lezer wordt bestormd.
In Claus' laatste roman Onvoltooid Verleden [1997] staat de programmatische uitspraak:
“Alles is een kwestie van details.” Via zijn fenomenale spel met die „details” weer hij
de grote greep van onderaf te bewerkstelligen. De broeierige openingsscène van zijn
voorlaatste roman De Geruchten (1996) is op de vierkante millimeter al meteen
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onverwisselbaar Claus: een man kijkt uit het raam, de rug toegekeerd naar zijn zoon
in de rieten zetel met bebloemde kussens. Een vies stukje kamer in een onooglijk
winkelhuisje in een achterlijk gehucht is een setting van niks, maar tegelijk is het ook
alles. Claus brengt de wereld, zeer knap, terug tot dat lilliputter-niveau - meer is er
tenslotte niet. Al vanaf zijn prozadebuut De Metsiers (1950) is België bij hem een
proefstation: niet voor gewassen maar voor menselijk materiaal, bij voorkeur
subintelligente, boerse, intuïtief gestuurde mannen.

In Het laatste bed ligt het perspectief echter bij een vrouw: de lesbische pianolerares
Emily, of in haar eigen woorden, „de Engels-Ierse melomane, pedagoge en vroeger
wonderkind Emily Hopkins”. Ze roept fragmentgewijs beelden op van haar romance
in een seksueel-repressief, katholiek, burgerlijk milieu met de schoonmaakster Anna
Buckinx: „hoe het ontstond en groeide en in de vernieling is geraakt". Wat de opzet
(een verhulde monoloog) en het gecondenseerde karakter betreft doet Het laatste bed
in Claus' oeuvre nog het meest denken aan de novelle De Verzoeking (1981), waarin
een oude non terugblikt op haar bestaan. De vorm van Het laatste bed is die van een
lange brief aan Emily 's innig door haar gehate moeder. Het plan is om haar deze
brief na te laten na Emily's en Anna's geplande, gezamenlijke zelfmoord; Emily
spreekt daarom van „deze belabberde opdracht", „een vergiftigd cadeautje", haar
„lamento”, haar „ultieme boodschap". Morbide genoeg zal haar leven stipt begrensd
worden door de omvang van het boek: „Langer dan mijn schrift wil ik niet leven.
Het moet mooi vol geraken, precies tot de laatste pagina, de laatste paragraaf. Dat is
de opdracht." En zo geschiedt het in grote lijnen, al is het een fors tikje gruwelijker
dan ze in gedachten had.
Claus-details manifesteren zich niet alleen in het gekozen perspectief, maar ook in de
vele ver-wijzingen. Probeer je die te traceren - en ik word iedere keer weer
geprikkeld om dat te proberen -, dan beland je in een hecht labyrintisch web, dat
slechts door een ontzaglijk erudiete en speelse geest geweven kan zijn. Tot het
tegendeel bewezen is, ga ik er maar van uit dat zelfs de meest vergaande verbanden,
op een mogelijk vaak associatieve manier, door Claus als zodanig aangebracht zijn.

De heisa ontstaat al bij het motto: een gedicht van de Victoriaanse, mogelijk
lesbische dichteres Charlotte Mew (1869-1929). Zij viel aan erfelijk bepaalde waanzin
ten prooi, had een jongere zuster Anna, en pleegde zelfmoord door gif te drinken -
precies zoals Emily dat beoogt. Net als Emily is haar sterrenbeeld Schorpioen en zij
ontvouwde haar poëtica in een bespreking van de gedichten van Emily Brontë. In
Het laatste bed staan weer verwijzingen naar Brontës ogenschijnlijk brave, maar uiterst
subversieve roman Wuthering Heights, en doet Claus' stel Emily en Anna („zusters en
geliefden”) niet in naamgeving denken aan de Brontë-zusjes Anne en Emily? En
Charlotte Brontë dan? Tja, die zit verstopt in het motto.
Lastiger wordt het bij de allusies op de Dionysische mysteriëncultus en het
oud-Egyptisch - sowieso antiek en mythologisch - erfgoed. Zijn die zes deurwaarders
niet priesters van Cybele of Isis? En kunnen mainaden ook manlijk zijn? Zouden die



170

Hermèssjaaltjes iets met Hermes' moeder Maia te maken hebben? Zien we de
moedergodin niet terug in Emily's moeder? Lijdt Emily niet aan een
Elektra-complex, als variant op het in Claus' werk zo veelvuldige optreden van
oedipaal gestuurde figuren? En hoe duiden we die incestscène van moeder en
dochter, met een toekijkende vader op de achtergrond? Dat moet wel iets mythisch
zijn. Doemt het gevleugeld paard Pegasus tegen het slot niet nog even op om Emily
Olympuswaarts te voeren? Dan nog resten al die betekenisvolle rnestkevers, de
scarabee, de katachtige verschijningen, de schrik van een Arabische ober bij het zien
van Emily, en last but not least de sfinx: „Wie ben jij?, vroeg zij. Drie keer raden, zei ik.”
De schrijver zelf moet je hier natuurlijk niet mee lastig vallen, maar hoe zit het met
de geleerde auteur van het academische standaardwerk De mot zit in de mythe. Hugo
Claus en de oudheid (1984)? Met alle respect stel ik voor dat de tot uiterste wanhoop
gedreven, leergierige Claus-lezer voortaan Paul Claes kan leasen voor de nodige tekst
en uitleg.
Toch valt het zelfs zonder de hulp van zo'n exegeet op dat Het laatste bed wemelt van
de doodsverwijzingen: van een kledingstukje van de vermoorde modekoning
Versace tot „de loop van wijlen Robert Mitchum”. Eros en Thanatos - door Claus
van een vitale lading voorzien - zijn al samengebald in de titel en als geheel is de
novelle te zien als een romaneske parodie op het Hooglied, waarin nu eens de Dood
als bruidegom verwelkomd wordt.
Door de vele verwijzingen naar filmsterren, soaps als The Bold and the Beautiful en
B.V.'s (Bekende Vlamingen) toont hij de nieuwe mythes in deze schijnbaar
onttoverde wereld en ook legt hij een directe link tussen de gruwel en de
sensatiezucht van de media.
Als vaker in zijn oeuvre staat de (niet zelden gefnuikte) drang tot individuele vrijheid
hier tegenover het knechtende oordeel van de anderen, de publieke smaad door de
gemeenschap. In Emily's beleving voltrok dat zich als volgt: „Wij waren
schaamteloos uitdagend en Anna's familie met haar moeder op kop, de leraren, de
priesters, de boekhouders, de directie, de sportleraar waren gekwetst, geërgerd,
riepen om politie, om boete.” Natuurlijk is dat bevechten van de inkapselende
moraal van de burgerlijke goegemeente niet meer dan een schijngevecht; doordat de
mythische wereld voortdurend schemert achter het bestaan van alledag in België
toont Claus dat het leven van zijn protagonisten kosmologisch zo gestuurd is als wat.
De twee verdoemde vriendinnen hebben in ieder geval zelf totaal geen inzicht in hun
lotsbestemming.

De grote vraag is: hoe lezen we Claus? Ik lees hem niet in eerste instantie voor de
verwijzingen, maar om meegevoerd te worden door zijn taal en verbeelding: „De
zon schijnt over het joelende strand, de raaskallende kaai, de kreeftrood verbrande
toeristen, de hartverscheurend vals toeterende band in de muziekkiosk, de broeierige
zee.” Het is de sensatie dat de woorden en zinnen op hun juiste plaats staan en bij
voortduring verrassend zijn, de effectvolle, precies getimede herhaling van (binnen
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de van verschrikking vergeven context) triviale zinnetjes als: „Voor mij niet gelaten”,
„Altijd tijd voor een geintje” en „Ik heb de nacht”. Een flard televisiegeëmmer
wordt door Claus' grimmige gevoel voor humor onvergetelijk: “Op de tv
ondervraagt een kribbige kale een vrouwtje dat honderd en een is geworden. Of zij
zich haar eerste kus herinnert.
‘En of!’ snerpt het oudje. ‘’t Was direct de vlam in de pan. En dat is zo gebleven
voor de rest van ons leven, enfin, voor de rest van zijn leven. Hij is vertrokken in 't
jaar tweeënzestig. Zomaar, van pure ouderdom.'
‘De kus,’ bedelt de kale, ‘de eerste kus. In welk jaar en welke maand was dat?’
‘Daar vraagt ge me te veel,’ zucht zij.”
Het is ook de onverwachte emotionaliteit zoals die doorklinkt in deze schijnbaar
onderkoelde, hamerend-ritmische observaties bij het laatste moment dat een jongetje
nog in leven is gezien: „Toen schoof hij zwijgend zijn bord naar zijn moeder. Hij
slokte het overvolle bord spaghetti naar binnen. Hij liep met het bord naar de
keuken en hield het onder de warmwaterkraan. Toen droogde hij het bord met een
theedoek en zette het in de kast. Toen ging hij het huis uit. Ik zag hem door het dof
glas van de veranda. Ik zag hoe hij aarzelend bleef staan en in de richting van de
Sluisberg speurde. Ik zag hoe hij Billy (de kat, JV) tegen zich aandrukte.”
Claus' werk is van een adembenemende literaire sensibiliteit, de betoverende
zinnelijkheid van zijn tekst is buiten kijf, en in het ongegeneerd evoceren van zijn -
van iedere vorm van moralisme ontdane - wereld is hij een grootmeester. Maar ik
krijg mijn waardering het scherpst onder ogen als ik hem vergelijk met die andere,
bewonderde gigant: bij Mulisch staat de intellectuele uitdaging voorop, Claus lezen is
een schop in de onderbuik.
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