
H
et regendeenbegonal te
schemeren,maarmijn
zoontjewilde schaatsen,
gewoonomdathetkón.
Voortvarendemidden-
standershebbeneen
piepklein ijsbaantjege-

bouwdophetMuseumplein,met zwaarop
sleebellen-samples leunendekersthitsuitde ja-
ren tachtig, eenkitscherig fophaalbruggetje
(sorry) enwarmechocolademelkvoor3,50euro
perkartonnenbekertje.Mensendienogsteeds
euro’snaarguldens terugrekenenverdienen
slaag,maarnukon ikhet zelf niet laten: 35 gul-
denpurewinstopeenpakchocomel.
Devergelijkingmetharddrugsdrongzichop,

vooralookdoorde feestelijkblinkende licht-
krantnaasthet ijsbaantjedienietmoewerd te
vermeldendater ‘extremelydangerouscocaine’
verkochtwordtaan toeristen; ‘3peoplehave
died’. Ikdachtaandemoedersvandiedode toe-
risten,wanthetwaren jonge jongensgeweest,

niet veelouderdanmijnzoontje.Hij zwierde
overdat lulligeplakje ijs, zeiknatmaar spring-
levend.
Mijnparapluwas lekenmijnschoenenook.

Naastmestondentweevlottevastgoedvaders
dingentezeggenals ‘Jekuntdrie tonaftikken, je
kuntvier tonaftikken,hetblijftnattevingerwerk’
enachtermedeeldentwee jongbelegenvoetbal-
vrouweneensigaret, terwijldeeenaandeander
verteldedatzevanhaarkappervoorSinterklaas
vierextraextensionshadgekregen. ‘Hier,opzij.
Goedhè?Gelijkeenstukvoller.’ Zehad inderdaad
ergmooihaar.Zodoendievrouwendatdus.

Drie stonede, jonge,waarschijnlijkZuid-Ame-
rikaanse toeristeskrabbelden joelendenzwik-
kendoverhet ijs.Ookzijhaddentrouwenserg
mooihaar,waarschijnlijk zonderextensions.De
kwaliteit vanhoofdhaar is indat soort landennu
eenmaalbeterdanbij ons.Mismoedigvoelde ik
aanmijneigennattepieken. ‘Zedoenontzet-
tendmoeilijkoverdat rechtvanoverpad’, zeide
enevastgoedvader tegendeandere. ‘Kun jena-

gaan. Endanheb je zó’n lapgrond...’ Deander
knikteennammetgeslotenogeneenslokje
glühwein.

Hetwas inmiddelsdonkerenhetbegon
steedsharder te regenen.Demeestemensenwa-
renvanhet ijs verdwenen,behalvemijnzoontje
metzijnvriendjes, endedrie stonede toeristes.
Ookdevoetbalvrouwenriepenhunkinderenbij
zich (‘Bess! Pepita! Troy!’) enmaaktenzichop
‘eensliptongetje tegaanhappen’bij TheSeafood
Bar, eenhiprestaurantomdehoekwaar ikniet
indurf omdat iedereenerveelmooierhaarheeft
dan ik.

‘Doeevennormaal, Troy,diekrabkoekjes vond
jevorigekeer superlekker’, zei eenvandevoet-
balvrouwentegenhaar jengelendekleuter.Mijn
zoontjewildeblijven,want ‘nuwas iedereenein-
delijkwegenhadhijhet ijs voorzichzelf’.

Ikgingmaarvastnaarhuis. Erwasnogerw-
tensoep.

WiBra

IJsbaan
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DAGBOEK
Mensenjacht in Delft.

Delft, 9december 1944
Dekinderendenkendat ikdoor
het raambengeklauterd. Ikben
sindsanderhalfuurwakkerenzit
opLeo’sonopgeruimdekamer.
Eenonbeschrijfelijke rommel.
Schrijfmachine,ontelbarekleine
batterijenvoordezaklamp,dozen
metkleinegloeilampen, tijd-
schriften, schroeven, ijzerdraad.
Opstraaten inhetparkpa-

trouilleertdeGrünePolizei. Je
kuntmetkorteonderbrekingen
schotenhoren.Mensenjacht in
Delft.Omkwartvoorvijfword ik
gewektdoorSuus, tegelijkhoor ik
dedeurbelhardgaan. Sindsda-
gen,wekenzijnwevoorbereidop
dit signaal.Nu ishet zover, en toch
isheteenbeetjegriezelig, voort-
durendschoten, somsdichterbij,
somsverderaf.MethulpvanSuus
indemuurkastgekropen.De
langzamepassenvanrijglaarzen

ophetplaveisel voorhet raam.
Depolitieagentheeft zijnge-

weernudwarsoverzijnborsthan-
gen. Eenhalfuureerderzag ik
hemopdeLaanvanAltenaopeen
verpleegsteraanleggen,omdatze
zichniet snelgenoegverwijderde.
‘Wachteven,alsjeblieft’,
schreeuwdezehard, ‘alsjeblieft.’
DiegoeieHollanders – ze lerenhet
maarniet.Godzijdank.Dezemate
vanwreedheidoverstijgthun
nuchterevoorstellingsvermogen.

Degenendiezichmeldenvoor
deArbeitseinsatzwordengoede
behandeling,kost enrookartike-
lenbeloofd.Voordeachterblijvers
wordtgezorgd.Waaruitdie zorg
bestaat, zeggenzeer jammerge-
noegnietbij.

Hans Keilson (1909-2011), Duits-
Nederlandse schrijver en psychi-
ater. Fragment uitDagboek 1944.
Vertaald door HansDriessen. Van
Gennep, 2014.

s.witteman@volkskrant.nl

SylviaWitteman

Adriaan ‘Datbourgondische levens-
genietenwatdieBrabandersenLim-
burgersmoedwilligwillenuitdragen,
daarheb ikhelemaalniksmee. Je
moethetniet zouitventen. Laatst
werd ikopeenhinderlijkemanier
dooreen fietserbelemmerd inmijn
doorgangophet trottoir.Dus ikzeg
tegendatmeisje: ‘Kun jeeenbeetje
uitkijken?Overigens ishetook toege-
staanomopderijweg te fietsen.’ Zij:
‘Alshet jehiernietbevalt, dandonder
jemaarop.’ Inonvervalst Tilburgshè!
Ik zeg: ‘Wat zou jeervanvindenom
zelf eensop tedonderennaarwaar je
vandaankomt?’

‘Ikbemoeimemetalles, ookmet
politiek.Nietdathet zinheeft. Aandie
helebusiness valtniks teveranderen.
Aan jeeigen levenwel ja,maardan
heb jenognooitkennisgemaaktmet
het lievevrouwtje thuis.Uiteindelijk
heb jegeenenemoer tevertellen. Ik
kanwelgaanproberendebaas te spe-

len,maardan ishethommeles.Henk
wildegraagnaardeHanosomafge-
prijsdeboterletters tekopen.Daar-
over is eenvetouitgesprokendoor
dat lievevrouwtje.Dieboterletters
hollennietweg, zei ze.Wijwarenvan
planommetz’n tweeënmetdeauto
tegaan,maarmijnvrouwisniet zo
onderde indrukvanmijnavontuur-
lijke rijstijl.

‘Gelukkigwordendoe jemededoor
nippenendoorbij tijdenwijle jeoren
te latenhangennaardeopvattingen
vanhet lievevrouwtje thuis. Ikben
een tevredenmenshoor,maar ikheb
welwat teklagen.Rasoptimistenkan
iknietgoedverdragen.Datopti-
misme isopsmuk. Ermoet iets in ie-
mandzittendatwringtenrommelt.
Ikwas laatst indeV&Dentoenzei ie-
mandweer: ‘Kijkniet zochagrijnig.’
Ik zei: ‘Volgensmij schrijftdegrond-
wetniet voordat je altijdvrolijkmoet
kijken. Zékerniet indeV&D.’

STAMGASTEN
IncaféMulderdrinktgeborenAmsterdammerAdriaan (59)wittewijn
metgoedevriendHenk. ‘Geenbier,wantdaarvankun jenietnippen.
Metnippenkomjeheel voortvarenddedagdoor.’



H
et caféheetteMarktzichten
daarwasgeenwoordaan
gelogen. Eenbeetjeplomp
klinkthetwel,Marktzicht,
maareerlijk is eerlijk: er valt
aaneenmarktheelwat
meer tebekijkendanaan

eenzee,bosof berg. Zo raakte ik ingesprekmet
een tanigedameop leeftijd, voorzienvaneenpa-
pierenzakjeeneenzwart-wit schippershondje.
Hethondjekeekmetgrote, alerteogennaarde
vrouw,ensprong telkensmetvierpoten tegelijk
omhoog, alsof hemietsheel leuks tewachten
stond.
Zokijkenhondenwel vaker, enmeestal slaat

hetnergensop.Maardezehadmazzel. ‘Ikheb
eenbroodjewarmvleesgehaald...’, zeidevrouw
tegenme.Zekeekereenbeetje verontschuldi-
gendbij. ‘Nee, zelf eet ikgeenvleesmeer’, gingze
voort. ‘Die verhalendie je leest, overdiemishan-
deldedieren...bio-industriedit, bio-dát... ikword
ernietmeerwijsuit, hoor. Biologisch, isdatnou

juistgoedof niet? Ja, zie je, daarga ikal.Nou,
voordezekerheideet ikdushelemaalgeenvlees
meer.Maar ikmishetwél...’
Hethondjeklaptedeorennaarachterenen

keeksmekend,metveeloogwit. ‘Ja,mop,komt
eraan...’, zeideoudedame.Zeopendehet zakje,
namereenoverdadigbelegdbroodjeuit, klapte
hetopenentrokermet spitsevingerseenplak
vleesuit.Hethondjehaptegretig toe. ‘Kijk ’m
nou...’, zeidedamevertederd. ‘Dat íknougeen
vleesmeereet,hè,daarhoefthij tochnietonder
te lijden?Dat zit inzo’nbeest zijnnatuur.Daar
moet jeniet aanrommelen.Hier, kijk es... háp...’
Ophet terras vanMarktzichtgingen twee

mannenzitten, eenblekemetpiekhaareneen
bierbuik ineenoranjeT-shirt, eneengespierde
Creoolmeteenglimmendkaalgeschorenkop in
eenstralendwitoverhemd. ‘ Ikbedoel’, zeide
dikkerd, ‘dat zijnouniksmetvoetbalheb,dat
moet zíjweten.Maardatmoet zediekinderen
niet aanpraten.Danmaak je ze tochvoorhet
levenongelukkig?’DeCreoolknikte somber.

‘Stuurd’r anders zolanguit logeren?’, steldehij
voor.

Hethondjeat verder,plaknaplak, terwijlde
vrouwglimlachendtoekeek. ‘ Kijk ’mgenieten’,
sprakze. ‘Ja, enhet isookuit eigenbelanghoor,
dat zeg ikereerlijkbij.Wantzie je, nuheefthij
het vleesóp.Maarhetbroodje is voormij.Daar
zitdie lekkere jushelemaal ingetrokken. Endat
eet íkdanop. Straks, thuis.Heerlijkhoor...’

En, terwijl zeverder liep: ‘Ik zegaltijdmaar:
levenen láten leven.’

WiBra

Warm
vlees

Ook fan? didu@volkskrant.nl Kantoor: Van den Berg, Heesakkers
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DAGBOEK
Bezoek aan een vrijmetselaars-
loge in Kaapstad.

Kaapstad, 24 juni 1856
Hedenvierdede logeDeGoede
TrouwendeEngelsche logehet
feest van JohannesdeDooper. Ik
bente 1urenaardeeerstge-
noemde logegegaan. Indentuin
speeldevan1½uurafdemuzijk
vanhet 73. regiment infanterie.
Hetwederwas slechtentenge-
volgdedaarvanwarenerbuiten
debroeders slechtsweinigebezoe-
kersendames,welke laatstevoor
zooverrezij aanwezigwaren, zich
ondereenzeilplaatstenomzich
voordenregentebeschutten.
Indenaandentempelgren-

zendekamer,diegeheelmetvlag-
genbehangenenmetborstbeel-
denvandekoninginvanEnge-
landenprinsFrederikderNeder-
landenversierdwas,waseene ta-
fel vantusschen50en60couvers
gereedgemaakt.

Omstreeks2ureverzameldenal
debroeders,nuaanwezig, zich in
de tempel.Watzijndaaruitvoer-
den,weet ikniet,maar tussen
2½ en3urekwamenzijmetvoor-
schoten, lintenenkruisenbehan-
gen, inoptogtenmetbanieren,
terwijldemuzijk speelde,den
tempeluit, liependriemalenden
tuinrondengingentoendentem-
pelweder in.

Hoe ishetmogelijk,dateen
hoopvolwassenemenschenzulke
flaauwiteitendoenenvoorhet
publiekvertooningenmaken,die
hoegenaamdgeendoel schijnen
tehebben! Ikhadernugenoeg
vanenwas te3ure thuis.
HendrikHamelberg

H.A.L. Hamelberg (1826-1896),
Nederlands jurist en diplomaat,
vestigde zich in 1855 inOranje-
Vrijstaat. Ingekort fragment uit
Die dagboek vanH.A.L. Hamel-
berg, uitgave 1952.

s.witteman@volkskrant.nl

SylviaWitteman

Jan ‘Laat ikééndingvooropstellen:
dit iseencafé,geenkroeg.Er staan
geenbarkrukkenenerwordtnooit
muziekgedraaid,behalvemet
Koningsnacht.Danishet stampvolen
zingt iedereenpreciesomtwaalf uur
’snachtshetWilhelmusmee.’

‘Opanderedagenisheteenvast
happiewathierzit, vooraloudere
mensendiegesteldzijnopeenpraatje
eneenvandebesteglaasjesbiervan
Utrecht. Enhaal jevingereensoverde
tafel; zoproper ishetnergens.Als je
vloektword jeeruitgezet. Sommige
jongeluikunnennietandersdan
schelden,dek’s liggenvoorin inde
mondbijdieknapen.Doeeenseffe
normaal joh,denk ikals ikdathoor.’
‘Ikkomtweekeerperweek,opza-

terdagenzondag.Mijnvrouwgingal-
tijdgraagmee,omdat jehiernietvan
dievervelendedronkenmannetjes
hebt. Eenpaar jaargeledenzijnwege-
scheiden,ongeveer toen ikmetpensi-

oenging.Ze ismijnex-vrouw,maar ik
praatnoggewoonovermijnvrouw.Er
wasgeenander inhetspel,geenmis-
handeling.Hetginggewoonniet
meer, alkwamhetvooralvanhaar.’
‘Wewonennu250metervanelkaar
vandaan. Ikvinderniksaan,alleen is
maaralleen.Bijnaelkedagontbijt ik
vooreeneurobijdeHemaenwandel
ikdoordestad.Doordeweeksdrink ik
niet. Ikzouhierooknietelkedagwil-
lenzittenhoor.Waarmoet jehetdan
overhebben?’
‘Elkedinsdagkomtmijnvrouwde

ramenzemenenkoken,genoegvoor
woensdagendonderdag. Jekanbeter
eenkoe lerenpratendanmij lerenko-
ken,dusdeanderedageneet ikbrood
of eenkant-en-klaarmaaltijd.Alsze
weggaatneemtzede fijnewasmee.’

‘Datzeeenvingeraandepolshoudt
ishartstikke fijn.Zedenktvast: als ik
hemloslaat, komterniksvanhemte-
recht. Ikbenbangdatzegelijkheeft.’

Jan (67)komt ‘al een jaarof 33’ inhetUtrechtse caféVanWegen,waar
nogtapijt ligt enhetbier in twee faseswordtgetapt. Tussendezeven
biertjesdoor -–nooitmeer – laathijhondChicovankasteleinNicouit.
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H
etnieuweArtisplein in
Amsterdamisnueens
wélmooigeworden,
schitterendzelfs, al
hielpdatherfstige,
dofgoudenstrijklicht
natuurlijkmee.Die

orangeriewáser al,maarvoorhetzelfdegeld
(nee, voorveelméérgeld)haddeeenof andere
non-valeurdaareengootsteenbakvanwit
formicaomheengebouwd,of eenmetershoog
rozekunstwerk indevormvaneennijlpaard
voorde inganggeplaatst;maarnee, vandit alles
isgeensprake, loutereen leuk, lief pleinmet
beschaafde tafeltjes enstoeltjes,waar jeniet
eensverplichtwordt tothet consumerenvan,
bijvoorbeeld, gemberpompoensoepmet
polenta-croutonsvoor 11,95 euro.
Endan is erooknogdieenormevolièrevol

lepelaars. Aantrekkelijke,witte fladdervogels,
met snavels als eengeslaagdepractical joke. Ze
voerendaarmethunvijftigen,geheel

ongesubsidieerd, eenballetopwaarnaar je lang
kuntkijken. Terwijl ikdatdeed, kwamener twee
meisjes vaneen jaarof 18aanlopen.Knappe,
nettemeisjes allebei, eenkleintjemetzo’nchic
zwartbobkapseltje à laAmélie eneen ietsgro-
teremeteenblondeknoteneendure,beige
wollendemi-saison.Hetkleintjehadbetraande,
zwarte tragédienne-ogen.
‘Tochvind ikhetníéts voorLeo’, sprakzemet

brekendestem. ‘Echt,helemaalniets’.Deblonde
kniktemechanisch, alsof zedatal eenpaarkeer
eerderhadgehoordenzei: ‘Kijk! Pelikanen!’Dat
haddendiebrave lepelaars vastóókal eerder
gehoord. ‘Leohoudthelemaalniet eensvandat
soort vrouwen’, ginghetkleintje voort. ‘Ik
bedoel, die tás vanhaaralléénal...’
‘Diewitte tas?’, sprakdeblonde. ‘Nou,die

vond ik juistwel...’,maarde rest slikte ze
wijselijk in. Ik vroegmeaf of erwerkelijkhetero-
mannenbestaandieeenvrouwafkeurenop
grondvanhaar tas, enbesloot vanniet. ‘Geef het
noueenbeetje tijd’, vervolgdedeblonde. ‘Over

eenpaarmaandenkrijgthij vanzelf spijt...’ Dát
hadzenounietmoetenzeggen,wantals je
18 bent, zijneenpaarmaandenerg lang.De
kleinevertrokdanookandermaalhaarmond,
ensloeghaar jasmouwvoordeogen.

Eenvande lepelaarswas inmiddels schoor-
voetend ingesprekgeraaktmeteennederig,dik,
bruinvogeltjedatdaarblijkbaarookwoonde.
Het leekmenietuitgeslotendatdeandere lepe-
laars, c.q.dikkebruinevogeltjesdaar schande
vanspraken,maar ja, je verstaat zeniet.

‘Maarwatmóéthijmethaar?’, sniktehet
kleintjenu luidop. ‘Ikkénhemtoch... het isníks
voorhem...’

Deblondesloegeenarmomhaarheen.De
lepelaarsdansten. En ik liepdoor,dolblij dat ik
nooitmeer 18hoefde te zijn.

WiBra

Lepelaars
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De schrijver vanMobyDick reist
naar Europa.

AtlantischeOceaan, 14oktober 1849
Eenverschrikkelijkedag.Zware
storm,en iedereenziek. Legeeet-
zalen, eneenassortimentbraak-
geluidenuitde salons. Taylor,
MCurdyenAdler liggenallemaal
tekooi, en ikblijf als enigeover
omtegetuigenvanhunellende.
Hebwat inmevrouwKirklands
Europese reisverslaggelezen
(HolidaysAbroad, red.).Hetbevalt
me.Ze isgeestig, verstandigen
fijngevoelig.Bendedagopdeeen
ofanderemanierdoorgekomen,
met lezenenwandelenaandek,
ofschoondat laatstegrensdeaan
waaghalzerij.

Ikmoetnogmeldendatkortna-
datdiegestoordepassagierover-
boordwasgesprongen (eenHol-
landeroverigens) eenvande tus-
sendekspassagiersnaarachteren
kwamomdekapitein tevertellen

daternógeengekwas, eenEngels-
man inhet tussendek.
Toen ikvanochtendaandek
kwam,hieldeenmanmestaande
die zeidat ikgoedmoestkijken
omde stoomschepen te zien. Ik
deedvijfminutenmijnbest, tot
mijnogentraanden,maar ikzag
niets. Toen ikeendekknechtvroeg
ofhijde stoombotenwelgezien
had, zeihijdatmijn informantde
gekkeEngelsmanwas.Deheledag
liepdiemanaandekte schreeu-
wendathij stoomschepen,boten
enwatalniet zag.Het leekmedat
iets inzijngektecorrespondeerde
metdewoelingenvanderazende
zee. ’sAvondsdronghijmetge-
welddeeetzaalbinnenenvielde
stewardaan,waaropdiehem
neersloegennaarbuitensleepte.

HermanMelville (1819-1891),
Amerikaans schrijver. Fragment
uit Journal of a Visit to London
and the Continent.

s.witteman@volkskrant.nl

SylviaWitteman

Roel ‘Eenonbeantwoorde liefde isde
bestebroedgrondomkunst te
maken.Hetmeisje endedood.Deul-
tieme liefde,deverafgodingvaneen
vrouwentevensdedreigingvande
dood, eenzaamheidof teleurstelling.
‘Mijnoorspronkelijkevrouw,demoe-
dervanmijn tweekinderen,overleed
naonze scheiding. Zijwasmijngo-
din.Haaropvolgsterheeftdatgodde-
lijkeovertroefddoorafwijzendte
zijn.Hoemeer jemij afwijst, hoe
meer jemijprikkeltomdoor tewil-
len.Ultiemaanhaarwashaar schoon-
heidenseksualiteit.Dat feestjeheeft
vijftien jaargeduurd.
‘Deovertreffende trapheb ikgevon-
den,maarzij studeert inGroningen
en is erg jong. Zijwijstmijhelemáál
voortdurendaf endoetdatmetwor-
tel enal, dus ikbenalleenmaar steen-
verliefd. Vervelend?Nee,nee,nee!
Hartstikke leuk.Verliefdzijnophet
onbereikbare is eenverrijkingvan je

leven.Hetgeeft veel energie. Een
droomisvaak interessanterdande
realiteit.Wehebbeneenafspraak: als
zij 28 is en ik38gaanwetrouwen.
Maarzij is 24en ik54,dusdatgaat
nooitgebeuren.
‘Ondanksmijn leeftijdword ikge-
doogddoorde25-jarigendiehierko-
men. Ikhoef nietper se65 teworden.
Aanouderwordenenouderemensen
heb ikeenhekel.Mensenvanmijn
leeftijd zijnniet vandebank tekrij-
gen. Ik vindzedoods. Fantasieloos.
Suf. Lelijk. Ietwatdebiel. Jongeren
hebbenambities endromendienog
niet aandiggelenzijn. Zezijneigen-
wijzer. Ikhouvaneigenwijze, arro-
gantemensen.
‘Hetdoemscenario isdat ikmeopeen
gegevenmomentnietmeerbij
sprankelende, jongemensenkan
aansluiten.Hetergsteaanoudwor-
denendoodgaan isgeïsoleerdraken
vanhet sprankelender leven.’

STAMGASTEN
KunstenaarRoel (54)omringt zichbijnaelkeavondmet jongemensen
incaféLesVedettes inBergenopZoom.Hijwilgeenkabbelend leven.
‘Danverveel ikmedood. Tevredenheid leidt tot eenzekere laksheid.’
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