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"LICHTING" verschijnt in het begin van elke mand.
Laat de aflevringen niet slingeren noch aan mensen lezen die
niet volkomen te vertrouwen zijn en deel tij verdere verspreiding onder geen voorwaarde mee door wie men er zelf aan gekomen is.
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HET VERSCHIJNSEL "TIJD-SCHRIFT" IN

1942

Men behoeft niet de geringste in-endige drang te voelen om
juichend ruim baan te maken voor 'het nieuwe" dat zioh tegenwoordig
op allerlei gebied dermate plebejisch naar voren dringt; integendeel,
men mag allerwaakzaamst-wantrouwig blijven (ook gerust af en toe wat
walgen, binnenkamers)
dat veel van het oude, met name de gebruiksvormen ervan, ONHERSTELBAAR BEZWEKEN is, en terecht, dat kan men tegelijkertijd blijkbaar moeilijk beseffen over het ulgimeen. MOET men het
dan niet (juist) erkennen., krachtens het beginsel "viór alles de Waarheid"? Maar zelfs wanneer'men dat prijsgegeven heef +, - wie lukt het
zichzelf te misleiden omtrent dit FEIT, tienmaal roeier als het is dan
tfberfallwagens en vliegtuigbommen - (bedreigingen immers waaraan nog
vaak genoeg te ontkomen valt!): ging ooit iemand ongestraft
op de loop
~
zijn
voor
noodlot? Want laten v/e, zonder - trouwens vols lagen VALSE schaamte, belijden: SINDS HET BEGIN VAN DEZE OORLGe ZIJN WIJ, VOORZOOVER WE LEVENDE MENSEN ZIJN, GRONDIG VERANDERD, OF LIEVER: AAM HET VERNADEREN, NOG DAGELIJKS, EN MeT ONS, DÓÓR ONS, VERANDERT AL WAT VAN
MENSELIJK-TIJDELIJKE AARD IS, NIET HET MINST OOK IN EE LITERATUUR. Binnen de Europese letteren trad een paar eeuwen geleden voor
het eerst een verschijnsel op dat wij, 20ste eeuwers doorgaans, (eigenlijk vreemd genoeg), speciaal in zijn moderne gedaante als iets zo
vanzelfsprekends aanvaardden., alsof het van Adam of ongewijzigd bestaan
had: de behoefte aan literaire periodieken. Hoe, na de eerste keer, dat
een literator ertoe kwam dit vernuftige denkbeeld in praktij- te brengen, tengevolge van geestelijke omwentelingen het TELKENS WEER ESSENTIEEL NIEUWE BEDOELINGEN waren die tot toepassingen leidden, terwijl
het uiterlijk in de hoofdtaken eender bleef, is echter een vraagstuk,
de moeite waard om bij gelegenheid "breedvoerig" te behandelen. Nu
beperk ik me evenwel tot de laatste wijziging, voorlopig een probleem
op zichzelf; bovendien, naar het schijnt, qua talis nog bij lange na
niet de hele letterlievende gemeente bewust.
Leze recente funcciewisseling van het letterkundige tijdschrift
hangt tem nauwste samen met de gerote algemene reveu tic die wij beleven
(zie het inleidend preekje), onwel, volgens mijn overtuiging, niet
alleen maar materieel beschouwd. Beknopt, -dus helaas oppervlakkig
lijkend- geformuleerd: WIJ MAKKE IZ ZIT TIJDSGEWRIzhi (een prachtig
woord, waarom "verouderd"?) DE STRIJD MEE TUSSEN { K Dl VI DUALIS.EZ ZE
COLLECTIVISME, TUSSEN PERSOONLIJKHE]
MASSAMENS; ie: litteris: tussen "Kultuurkamer" en ,
j a , , v/at? Wat stellen de repelen va. geest,
die desniettemin weigeren ..ïeZ' eoor de volkse boerekar te laten spannen,
tegenover -'De Schouw" en d e dergelijke? (Een behouceiek Groot -Ho kums
cenakel als "Criterium" toch seker niet') De taak ven een Nederlands
maandblad op literair gebied verschilt (in 1942) duidelijk van wat men
zich i
ara rodsvug Zot dusvZr placht voor te stellen; ze bestaat.-niet
langer in het propageren of conserveren van oen bepaalde meer of minder
eng omschreven houding t.a.v, de schoonheid in geschrifte, evenmin in
het voorlichten van bezadigde fijnproevers, neen, MAAR IE HET VERZAMELEN
VAN DE KRACHTEN WAARUIT ZEE INTELLECTUEEL-ARTISTIKJLE KEURBENDE GEVORMD
WORDEN KAN, zonder -'uniform eu tevens toch (n»l. innerlijk) gedisciplineerd.
Wie konden die taaie op zich nemen? Een aantal werkelijk jongeren heeft de "euvele" moed en de geestelijke beweeglijkheid gehad
de periodiekvorm die actuele zin te geven: van een stafkwartier om de
"lichting" te regelen., een centrale post, vanwaaruit het terrein verkend wordt. Homogeniteit, een uitvloeisel van een programmatische band,
die hier absoluut ongewenst zou zijn, mag dus niemand verwachten, niet
van de eerste aflevering en niet van de volgee^de, **e i hoogste is het
een-niet eens noodzakelijkerwijs verheugende bi jZ ,-u eighoid; oorspronkelijkheid blijft natuurlijk een eerste eis, is ov. wel nooit te bereiken wanneer men bang is opgelicht te worden in ple..u,v van gelicht, of
zich wèl laat lichter,als een brievenbus; een eerst, nummer "dat klinkt
als een klok", tenslotte, is, dat moet iedereen begrijpen die enigzins
nadenkt over de literaire situatie in ons land op dit ogenblik, een
naïeve illusie uit de tijd toen het uitzicht nog vrij was en een redactie inderdaad moeiteloos kiezen kon.
-"

■

...
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Is men bereid in te zien dat de drie gebreken die sommigen
in de eerste aflevring meenden te bespeuren UITSLUITEND GEBREKEN ZIJN VAN
EEN TRADITIONEEL GEZICHTSPUNT UIT en wil men inderdaad "het sympathieke icloo
Steunen",d.w.z. in de eerste plaats MEE DE CONSEQUENTIES TREKKEN VAN HET
DENKBEELD EEN TIJDSCHRIFT AIS CONTACTMIDDEL, ALS ZOEKLICHT, TE GEBRUIKEN,
dan zal "Lichting" steeds beter aan zijn doel kunnen gaan beantwoorden.
Lieden met een in het p.ractisch-technisohe t>raagwerkende fantasie hebben
daarentegen een eventuele mislukking niet de redactie maar zichzelf te
wijten.
Gaspar
DE

Drizigenberg.

HEEL-ONKUNDIGE

Om scherp te wezen
en zuur-zout zonder
dat en den ander
en U zelf ge pijn doet.
hoe in 't genezen
wel heerlijk bedreven

daarvoor zijn moet
dat heb ik zoeven

ge

-

terdege geleerd.
0, 't wrede weten:
"deze sneer sneed in

levend vlees..."
Neen, geen wee zweert

door palperender vrees.
Wie die niet terugwijkt,
haastig verschrikt waar 't
lachen een loog lijkt,
een scherts een schaard'?
Caspar Dringenberg.
OP

ZONDAGMIDDAG

Op

Zondagmiddag aan de rand der steden
Wanneer het kale najaar zich mtplooi.t
Baten geen dromen meer en geen gebeden
Want alles wat wij zouden doen of deden
Is als aan gindse vogelen vergooid.
Gejank van honden gaat verloren
Over de velden en ons hart
Zou willen janken, niet uit smart
Maar om de stilte te verstoren.
Op Zondagmiddag in de buitenwijken
Liggen de bloemen kleurloos en verflenst
Over een tuinhek, en het moet nog blijken
Of ooit een zomer weer tot hier zal reiken
Waar elke vreugd voorgoed lijkt weggedrensd.
De grijze herfstwind snoeit de bomen
En veegt de bladeren tesaam.
Een slanke vrouw wacht aan haar raam
Op iets dat wellicht nooit zal komen.

Herfst 1942
A. Landsdorp
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EEN AFSCHEID
Er zijn er nog die nieuwe wanen leren
Terwijl de aarde brandt onder hun voet.
Er zijn er nog die zingende marcheren
De wapens 'klittend van onschuldig bloed.
Hij die alleen staat zal zich toch verweren,
Bemin hein niet te zeer, weerhoud hem niet.
Een hart moet vrij zijn om te rebelleren
En niet gepijnigd door een oud verdriet.
De weg is kort: reeds wenken zwarte vanen
Uit dode dorpen aan de avondlijn.
Straks zal de geest zich ruimer wegen banen
Wanneer het lichaam uitrust van de pijn.
Maar zij z?l "'o:-ge: —r gaan, waai- wilde z wanen
De vleugels reppen in het avondlicht,
En wellicht weent zij nog. Dan zullen tranen
Verstarren tot een eeuwig heldendicht.
Herfst 1Z42
A. Lands dorp

SERENADE
Een pikzwart dak.
Een bundel donkere bomeer daaromheen.
Gehuld in sombere pij van middernacht
En op de hei daarvoor een steen,
Waarop bedroefd Pierrot;
De kerel wacht.
Hoog aan de lucht
Een brandend raam,
Waarachter 't silhouet
Als bij een pantomime
Van haar. naar wie hij smacht,
Zn teedre Colombine,
Gekraak van takken....
Een gillend slotakkoord
Als op een mandoline;
In 'n schrille schaterlach schiet,Als een duistere gedachte,Harlekijn voorbij.
,

Spanjool.
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Kwatrijnen

OCHTEND IN HET PARK
Een Zondagsruiter volgt bedaard de bordjes van het paardenpad
De ochtendmist dampt uit de weiden, in de stad
Snerpt een claxon, 't rode stoplicht knipoogt door de blaren
Jongens met alpinopetten laten bootjes in de vijver varen.

ZELFPORTRET IN VOGELVLUCHT
De neus is een massieve rotspartij
In het vulkanrs-ch puinsteenlandschap
Van de huid, een dor ravijn: de mond, terzij

De ogen, oude tempels van een zeldzaam meesterschap.

MEI 1941
Terwijl de zon de bloesem uit de knoppen slaat
Hangt de bschaving in het prikkeldraad;
In 't bos besluipt een groen gecamoufleerd soldaat
Een vrouw, die in de lentenacht op wacht staat.

HOOGACHTEND
Ik ken U nu sinds jaar en dag
Hoewel dit aan een toeval lag
Wij 7eggen, dingen van belang,
En nomen afscheid in de gang.

-

-

MISSA PRO DEFUNCTIS
Requiem aeternam dona els.,
'k Voel een nauwelijks te bedwingen
Lust om luidkeels mee te zingen:
Quam lam dorrevinti Pherisaeis..

.

BLACK-OUT
Ik ben een arme beeilsoldaat
Die de verkeerde kant opgaat;
Het is op slag van twaalf, en desolaat
Doe ik mijn plasje in een stille straat.

VRIEND OF VI JAND?
Het eerste vers dat ik uit handen gaf
Was welbeschouwd zo argeloos dat ik de str,
Niet weten kon, moer God die dit haast eiken
Dag meemaakt 3 iet overnacht mijn beeld verwelken!

TEMPLE BAR
In zijn paars -; iden pand je-s jas
Lijkt hij een kening uit Liberia
Maar ik vergis mij: hij is pas

Overgevlogen uit Amerika.

POSITIEF
Een kus, een bloem mij argeloos gegeven
Binden mij immers meer aar dit leven
Dan herinnering oen welke ,woele nacht
Van liefde - ik heb dit niet verwacht.

H. ten Doohuis
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EROTISCH DUEL
Reik mij geen oog: het speeltuig dat gij km€
Heeft nooit een minnaar overtuig!
Van liefde, die verwant is aan de» &06-4 «"
Nu klettert woord op woord, dat saiHig Vlijt
Onder de hartstocht var 't misbruikt* Hort*
De aanval komt U onbetwistbaar toe.
En 't lichte masker siert Uw raveahdof-Af
Vaa bijslaap werd geen dichter moe
Pareer!
maar in geluk heb ik geloctfUi
Het was mijn enig argument, en was »i»t SPei.*
waar ieder voorA feat I*4l*l*
Doch hier t touche!
En elke aarzeling de dood kan zijn
Is *t minste zelfverwijt, misplaatst.
Hier geldt alleen het ik en mijn:
Richt ep het hart, 't is enkel spijt.
En, als ik zwicht, of gij in 't laken bijt
Laat hij, de winnaar, zonder omzitn gMa
Beschaamd, maar van die zinnelijke drooüfc fcf-vrfl^
Die 't afscheid telkens deed ontstaan
Als wij meest vreesden voor de eenxa&flft***"

-

-

-

-

H. ten Doohxtio
WEL EN NIET
Ik ben,het wel, ik ben het niet,
het blijkt, omdat. het is geblekt»
ge bent het wel, ge bent het niet:
een vredig midden, dat wij wreken.
Alle bewustzijn geeft verschiet:
leven binnen ons verdriet
Wi^
heilig tweevuldig;
weet en ziet
het groots verleden, dat verblekend
vergaat in Niet.
Blijken geboden, die gij biedt
een swaartepunt, mij toegerekend?
Het rechte pad dat gij mij liet,
leidt mij door laagoevolkte streken
zwijgen, van vergeten spreken,
door steengeworden grondgebied,
tonder één mijlpaal of het teken
&es kruises van hen die bezweken
onder hun lied,...

-

-

-

K. van Ritger

"

ROMANCE

Het schip verlaat de kleine ree,

een

roversschip met zeilen wit

en vloekende matrozen.

Zij hebben achteloos de ccc.
de zeer gastvrije, goede zee,
tot woon gekozen.
Een. avond en eek sterke Vloot,
een roversboot, met zeilen rood

en vallende matrozen.
Zij hebben achteloos de dood,
de zeer gastvrije goede dood,

tot woon-gekozen.
Een bloeclgeür en de laatste eer:
bloemen neer:
aalmoezenier..strooit
geloven.
dat God behoede die
Een roversschip heeft zee gekozen,
en keert niet weer.
K. van Ritger.
HET AFSCHEID
Wij sterven dauglijks sinds wij zijn geboren
Want ieder afscheid bergt een kleinen dood,
Maar 't hart versombert stadig in een groot
Verdriet dat ieder droombeeld gaat verloren.

Het altijd ongedurig lichaam jaagt
Van kim tot kim achter een vluchtend beeld:
Een kind dat stil aan cnze voeten speelt,
Een vrouw die teder onze zorgen draagt.
Maar -iedre'tederheid blijkt een betovering;
Een schip vaart uit,, een trein raast door de regen,
Een "zakdoek wuift; maar 't hart verbrijzelt tegen
;
'
De blinde muur van de on+gooshellng.

J.c o et- Heeke
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NOG NIET GEZEL...

Ik:

Hij:

Ik:
Hij:

Ik:

"*

Hij:

Nog niet, gezel, het is nog niet de tijd.
Ons aan te gespen tot de eeuwigheid:
Eerst moet dit spel ten einde zijn genpeeld;
Gezel, nog niet, het is aog niet de tijd.
Op, maak U tot de laatste reis bereid
Vouw Uwe handen, en verzwijg 't verwijt
Dat uit Uw ogen brandt: heer God beveelt,
Herroept zichzelve nooit, geeft geen respijt.
Ik liet veel arbeid hier nog onvoleind^
En zag de schaduw niet van 't naadrend* eind.
Geen tijd, geen tijd, mijn uren zijn beperkt.
Niet ieder die ik haal wordt zo verwend,
Houd op met ijdle praat, ik ben reeda overwerkt,
Mijn lange werkweek is genoeg bekend:
Hoe meer een plaats des morgens
wordt versterkt
'
Hoe meer ik daags over de Lethe send.
Schenk mij een dag nog, nog een uur gesel.
Vergun mij slechts om op het laatst appèl
Mee aan te treden en mee recht te doen
En mee hen te verdoemen tot de hel.
Laat mij, gezel, nog slechts een korte tijd:
Daar is zoveel gebeden en geschreid,
Daar is zoveel gemarteld en gemoord.
Daar zijn er slechts zo weinigen bevrijd.
Er rijt zich naam aan bittre naam, gezel,
Want Amersfoort en Westerbork, gezel
En Gestel, en Lyon en Rotterdam
Zij zijn nog niet gedelgd, dat weet gij wel.
Er is een bloedrood spoor dat langs de aarde gaat
Ce laatste schreeuw van een gewond soldaat,
De stem van duizend doden over zee,
't Visioen van Warschau en van Stalingrad.
Er is een wereld die straks gaat verbloeden
Aan alle wraak en haat, aan alle woede,
In wat misschien de laatste slag zal zijn:
De slag tussen het kwade en het goede.
En, vriend gezel, ik wil daaronder zijn,
Spaar mij tenminste tot dit laatst festijn:
Ik heb een vriend te wreken en een broeder
Die mij zo godvergeten dierbaar zijn.
Ik wil ook eenmaal zelf de vreugde voelen
Te trappen in die blonde en gele smoelen
De loop te richten van een mitrailleur
En neer te duiken op levende doelen.
Gezel, mijn vriend gezel, tot zolang nog respijt
Mijn jonge vriend, zoals gij zelf nu schreit,
En duizendmaal zo angstig, zullen smeken
Alle verdoemden waar 'k U van hoor spreken
Als ik hen op het afgesproken teken
Voor de verschrikking van Gods vierschaar leid.
En gesp U thans aan tot de eeuwigheid.

Joost Heeke
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LOOP

De'hemel kon weer niet

behoorlijk wachten

tot aan den westelijken kant de zon verdween.
De aarde* trilt. Nu, over negen maanden
zullen wij zien wat of het algemeen
belang van deze ongelegen driften kan verwachten.
In een smalle zeilboot op de meren
paarden de Koofdwolf en de Duodal-engel.

Een goed jaar later bleef de rijpe vrucht
haken aan de ingelegde hengel
van een visser.
V/at kunnen wij gissen
van de wonderbare wegen van het godse sperma?
Eens zal, naar wat er in kaam moeten blijken
of er voldoende weer is uitgegaan.
Er zal een bliksemlijn door mijn gedichten gaan
-die van de daden naar de vrouwen reikendaarop zal in betraande letters prijken:
"Hij heeft zijn waterwoorden grondeloos verdaan* 1.

EVEN SOCIAAL

Dekbroeders dei* dagen!

Ik heb erover nagedacht,
maar ik. v/il geen. wimpel zijn.

En 'niemand moot ook

naar

vragen

wat hier klonk-;

Wat dat was eindmuziek
voor andr, ren, spiegelm lm i ek
die tegen twintig jaren stond geslagen.

En niets wees hier. Maar een gedachte
wil hard zijn.

Vastgekleefd in de pijn
der

sinuscïden,

tot wij die gr

moeten v

ten

onnen breken,
Dekbroeders der dagen!
Ik kan er nu'v/el met Z \o. r spreken:
Maar ik zal geen wimpe... ;ijn.

MORGENDONKER
Dienaangaande kan geen vrees bostsr.au.
Laat het water om de t:Z ''■""" *-■ -iroen:
SYoörden zijn nog
?

misverstaan,

Edgar Fossan
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HET VUUR
De jongen rende voorovergebogen het huis uit en de tuin in, waar
hij zich krampachtig in het hoge gras neerwierp. Hij haatte de man, die
hij ontvlucht was en met wilde blik achterom kijkend, zag hij hem voor
het raampje van de tuindeur, mager, bleek met smalle blikken, zijn vader.
Toen was het weer stil en eenzaam. Ook in de aangrenzende tuinen
zag hij geen jongens, op wie hij zijn wisselende stomztingen van v/o ede en
schamper leedvermaak kon uitleven en toch wist hij, opstaande, dat hij
iets moest doen om een einde aan de spanning, te malen, waarin hij verkeerde.
Er was niets te vernielen. Er varen sierbloemen noch groenten.
Doornige heesters en vruchtbomen, appels en peren, met zware stammen sloten de weelderige, vochtige grasvlakte af, zo natuurlijk, dat de brede
sloot erachter overbodig leek. Tot de horizon toe, ja, tot het einde der
wereld had de boomgaard zich kunnen uitstrekken, niets zou veranderd zijn
aan het beeld, dat hij zich van deze tuin had gevormd-: een kaal paradijs,
waaruit niet alleen Adam en Eva, maar ook alle dieren des velds on al het
gevogelte des hemels waren verdwenen. Ougeënt waren de bomen, kleine
schrompelige vruchten dragend, aangepikt en aangestoken, soms neergevallen
en daar wegrottend bij de stammen.
Zijn antipathie was van het grote, grauwe, vierkante hu :, dat in
de rij van soortgelijke huizen stond, oud en lelijk, overgegaan op dit
stuk grond. Een plein van oen gevangenis, een plaats voor strafexercitie,
waar elke blik weer dwaalde naar de grijze muren, de herinnering oproepend aan zich moe wegslepende uren.
Er was niets te vernielen.
En zo zat hij aan de slootkant en keek naar de tuinen, die daar
weer achter waren, even onontgonnen. Eet met geel kroos bedekte water
borg in zijn diepten misschien dezelfde gramschap als hij en het koste
hem weinig moeite de kikkers met hun -.vanstaltige vore., de brede glibberige
zwempoten, de uitpuilende ogen op de brede kop, te zien als de dreigende
afgezanten van veel onderaardse boosheid. Er zaten kikkers in zijn ziel,
die zouden gaan kwaken. Kwaken was vat hij «vilde. Het onrecht, geboren te
zijn in een afschuwelijke wereld, aan al vat leeft toe te kwaken! Niet
huilen, maar verbeten kwaken, kwaken, kwaken! Een geheimzinnig kvak-kvak,
een monotoom kwak-kwak, argeloos doordringend tot alle mensen, zodat hun
ziel verzadigd zou worden, verontrust, en'onafwendbaar tot vaanzin komen».
Kwak-kwak., als een sluipend gif door het bloed, kwak-kwak. En langzaamaan
wies weer de haat tegen de man vien hij ontvlucht was.
Koel en strak was de hemel, maar hij rook slechts de vochtige
bodem van de tuin, de geur van verwording. Broeiend was de haat, brandend
in de ooghoeken. En toen wist hij het: branden moest hij, vuur zien laaien,
en met trillende handen zocht hij naar lucifers. Hij stond op, het grijze
huis stond levenloos. Zij rukte dode takken van de bomen en legde ze bijeen, en hij wist, dat zijn innerlijk verklaard zou worden na het vuur.
Hij had papier in zijri aak, aantekeningen, waarop hij trots was, want ze
waren in dichtvorm, maar hij duwde ze onder het hout, bevend van begeerte
naar de vlammen, die spoedig oplaaiden. Hij hoedde ze, toen ze lekkend
voedsel zochten, ontrijzend" aan het zwart krullend papier. Hij zag hoe ze
het hout aangrepen, het omtastten, deden krimpen en splijten en toen flakkerend in brand staken. En ineens was de bodem bedekt met vluchtende wezens, spinnen torren, oorwormen, maar hij hield ze terug met een stokje
en wierp ze in het nu knetterend oplaaiend vuur. Hij transpireerde, zijn
handen waren nat en slap. Hete walm sloeg langs hem, goiven, opeenvolgend
op de vind, die scheen op te steken. Toen de nietige wezens verbrand waren
en hij er geen meer zag, danste hij om de vlammen heen, verrukt als zij
naar zijn benen uitsloegen, opgewonden door de prikkeling van rook in zijn
longen. In een flits, maar buiten elke werkelijkheid staande, als eemeens
gedroomd beeld, zag hij zijn vader voor zijn schrijftafel zitten, klein en
mager, met harde, hoekige krassen schrijvende, convocaties. Ook zijn naam
schreef hij neer, maar scharpte hem door.
"Juist!" dacht de jongen, terwijl de man onverstoorbaar opnieuw
indoopte en voort ging met schrijven, "juist, je wilt me schrappen! Maar
ik zal je!"
En met driftige bewegingen zijn broek losknopend, waterde hij op
het vuur.
P

21

-

OaWA p-eJ.
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DE MUUR (naar J.P, Sartre) Slot.
Ik begreep wel dat we de gehele nacht door zouden gaan de dingen op vijf
minuten na, teselfder tijd te denken, tezelfder tijd te zweten en te
bibberen. Ik keek hem eens van terzijde afin en voor de eerste maal kwam
hij mij voor al 3een vreemde; de dood stond hem op het gelaat te lezen.
Ik was gekwetst in mijn trots: vier en twintig uur lang had ik naast Torn
geleefd, naar hem geluisterd, met hem gesproken, en ik wist dat wij niets hadden. En thans leken wij op elkaar als tveelimbroeders, uitsluiend'en alleen omdat we samen zouden creperen. Torn nam mijn hond zonder
mij aan te sien.
Pablo, "ik vraag..., ik vraag me af of het wel waar is dat de mens teniet
gaat.
Ik maakte mijn hand los en zei:
"?"ijk eeiis tussen je voeten, vuilak."
Er lag een plakje tussen zijn voeten en er vielen druppels von zijn broek,
Wat is dat! riep hij ontsteld uit.
"Je pist in je broek" antwoordde ik.
Dat kan niet, riep hij woest, ik pis niet, ik voel niets.
De Belg was genaderd. Met voorgewende bezorgdheid vroeg hij:

femeen

-

-

"Voelt U zich niet wel?"
Torn antwoordde niet. De Delg keek naar de plas en zei niets.
Ik weet niet hoe dat komt^ zei Ton op kwade toon, maar heus niet uit
angst. 'Ik zweer U dat ik niet bang ben. De Belg antwoordde niet. Torn stond
op en ging urineren in een hoek. Hij kwam terug, terwijl hij zijn broek
dichtmaakte, ging weer zitten en zweeg. De Belg maakte aantekeningen.
Wij keken naar hem, ook de kleine Juan keek naar hem: allo drie keken
we naar hem omdat hij tot de levenden behoorde. Hij had de gebaren van
een levende, de zorgen van een levende; hij rilde in deze kooi zoals levenden behoorden te rillen; hij had een normaal en goed gevoed lichaam.
Wij voelden onze lichamen nauwelijks meer, althans niet op dezelfde manier.
Ik had behoefte even mijn broek tussen mijn benen te betasten, maar ik
durfde niet: ik.keek naar den Belg, die daar gebogen stond op zijn benen,
die meester was over zijn spieren dn die denken kon aan do dag van morgen.
Daar zaten wij, drie bloedeloze scrimmen; wij keken naar hem on zogen zijn
leven uit als vampiers.
Tenslotte naderde hij den kleinen Juan. Wilde hij hem om de een of andere beroepsreden de nek bevoelen of gaf hij gehoor aan een menslievende
opwelling? Indien het hier cm menslievendheid ging, dan zou dat de eerste
en enige keer zijn in die hele nacht, hij streelde het hoofd en de nek
van den kleinen Juan. De kleine liet hem begaan zonder hem uit het oog
te verliezen, maar dan, plotseling, groep hij hem bij de hand en keek
hem aan met yreemde blik. Hij hield do hand van den hele; tussen zijn eigen handen. Het was niet bepaald een leuk gezicht,deze twee grijze klauwen, die deze dikke, roode hand hielden vastgeklemd. Ik vroeg me af wat
er zou gebeuren en ook Torn zou het zich wel afvragen, maar de Belg begreep er kennelijk geen steek van: hij glimlachte vaderlijk. Eensklaps
bracht de kleine de dikke, rode poot naar zijn mond en wilde erin bijten.
De Belg trok ijlings zijn hand terug en sprong struikelend naar de muur.
Een seconde lang keek hij ons met afgrijzen aan; hij moest nu eensklaps
wel begrijpen dat wij geen mensen waren als hij. Ik begon te lachen en
een van de bewakers sprong op. De ander v/as ingeslapen; wij ogen, wijd

-

geopend, vertoonden het wit.
Ik gevoelde mij tegelijkertijd vermoeid on opgewonden. Ik wilde niet
meer denken aan dat wat mij bij het aanbreken van do morgen te wachten
stond, aan de dood. Dat had niet de minste zin en ik zou toch maar alleen
op lege woorden stuiten. Maar telkens als ik trachtte aan iets anders te
denken zag ik de geweerlopen weer op mij gericht. Ik heb misschien wel
twintig keer mijn executie doorleefd; eenmaal meende ik zelfs dat het wel
ergens goed voor was: ik had tenminste een minuutje kunnen slapen. Ze
sleepten mij naar de muur en ik spartelde tegen; ik vroeg hun genade. Ik
werd met schrik wakker en keek naar den Belg: ik vreesde dat ik in mijn
slaap"geschreeuwd had. Maar hij streek over zijn snor en had niets gemerkt. Als ik had gewild had ik, geloof ik, wel een minuut kunnen slapen:
aohtenveerti uur achtereen had ik nu al gewaakt. Maar ik had ook geen zin
twee uren van mijn leven te verliezen: dan zouden ze mij vroeg in de
morgen komen wekken, suf van de slaap zou ik met ze meegaan en ik zou
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creperen zonder een kreet te slaken; dat wilde ik niet, ik wilde niet
sterven als een beest, ik wilde begrijpen. Ik vreesde nachtmerries te
hebben. Ik stond op en ging heen en weer lopen om mij te dwingen aan andere
dingen te denken, en ik begon mij op mijn voorbije leven te bezinnen. Een
verwarde massa herinneringen bestormde mij. Er waren goede en kwade bij
althans wanneer ik ze mat met mijn vroegere maatstaven. Er waren gezichten
bij en belevenissen. Ik zag weer het gezicht van een kleinen nevillero die
e to horens had laten.nemen en ook dat
zich gedurende è-? Per ia ie Vdleru
van een van mijn ooms, en dat von Ramen Gris. En ook dat wat ik beleefd had
herinnerde ik mij weer: hoe ik in 1926 drie maanden werkeloos was geweest,
hoe ik maar ternauwernood niet von honger was omgekomen. Ik .herinnerde mij
een .nacht die ik had doorgebracht op een bank in Grenada: .drie dagen achtereen had ik niet gegeten r maar ik v/es hardnekkig en ik wilde niet sterven
Ik moest erom lachen. Hoe gretig had ik toen achter het geluk, achter de_
vro wen, achter de vrijheid aangelopen. .En waarom dat alles Ik had Spanje "
willen bevrijden, ik bewonderde Pi y Margall, ik v/as aanhanger van de
anarchistische beweging, ik had in ope.u.bare vergaderingen gesproken: alles
nam ik au serieux alsof ik onsterfelijk .was.
Op dat ogenblik had ik het gevoel dat mijn hele leven langs mij heen
trok en ik dacht: "Dat is een vervloekte leugen." Het had geen enkele
waarde meer omdat het nu was afgelopen,, Ik vroeg me af hoe ik toen zomaar
had kunnen wandelen en 10l maken met de meisjes: de lust tot dit alles zou
mij zijn vergaan als ik mij toen had kunnen voorstellen dat ik zo zou sterven. Mijnleven lag daar* voor mij, afgesloten als een geheel, als- een gevulde zak, en toch was alles wat zich daarin bevond onvolmaakt. Een ogenblik
lang had ik de neiging fcet.te beoordelen, Ik had willen zeggen: het is een
mooi leven. Maar men kon er.geen oordeel op betrekken, het was alleen maar
een schema; ik had mijn tijd gebruikt om in grote lijnen een plan-voor de
eeuwigheid op te stellen, ik had niets begrepen. Maar ik had er,geen spijt
van; wel waren er een hoop andere dingen die ik betreurde, zoals de smaak
van de manzanilla of de baden die ik nam in een kreekje in de buurt van
'
Cadix; maar de dood had alles ontgoocheld.
"
"
-'
De Belg had plotseling een prachtig idee,
"Vrienden" sprak.hij, ik kan mij -onder voorbehoud dat het militaire
bestuur,zijn toestemming verleent- ermee bolasten, enkele woorden van U
te doen toekomen aan de mensen die U liefhebben..."
Torn gromde: "Ik heb niemand."
Ik antwoordde niet. Torn wachtte een ogenblik, en keek me toen nieuwsgierig aan: "Laat je Ccncha niets weten?"

-

-

-

Nee.
Ik verfoeide deze welwillende be

.

;ucht; het was echter mijn eigen
De
schuld.
vorige nacht had ik over Concha gesproken, ik had me moeten
beheersen. Een jaar lang was ik met haar samen geweest. ïlog de vorige
nacht zou ik me gaarne een arm afgehakt hebben om haai' vijf minuten te kunnen zien. Daarom had ik erover gesproken het was sterker dan ik. Nu had
ik geen-.-behoefte meer haar te zien en ik had haar niets meer te zeggen.
Zelfs zou ik haar niet meer in mijn armen hebben willen houden: ik gevoelde
afschuw voor mijn lichaam omdat het grijsgeworden was en omdat het zweette;
ik was-er niet zeker van of ik die afschuw ook niet. voor-het hare zou gevoelen. Concha zou huilen als zij de tijding van mijn dood zou vernemen;
maanden lang zou zij geen lust meer hebben om te leven. Maar tenslotte was
ik het toch die sterven ging. Ik dacht aan haar mooie, tedere ogen. Wanneer zij mij aanzag ging er altijd iets van haar naar mij over. Maar ik
begreep dat dat afgelopen was: als zij mij nü zou aankijken zou haar blik
In haar ogen blijven en zou niet naar mij overgaan. Ik was alleen.
Torn was ook alleen, maar niet op dezblf&ewijze. Hij was schrijlings
op de bank gaan zitten en zat er nu met een oweem van een glimlach-op het
gelaat naar te kijken en er lag iets van verwondering in die blik. Hij
stak zijn hand uit en raakte het hout heel voorzichtig aan alsof hij bang
was iets te breken, dan trok hij haar weer haastig terug en rilde even.
Ik begreep niet geheel en al wat of Torn er voor vermaak in vond die bank .
aan te raken; dat hoorde zeker bij de comedie der leren, maar toch voelde
ik ook dat. alle voorwerpen een eigenaardig aanzien hadden; ze waren schimmiger en minder compact dan gewoonlijk, Ik behoefde de bank, de lamp, .de.
Stapel kolen maar te 'bezien om te weten dat ik sterven ging. Natuurlijk
kon ik mij mijn dood niet scherp omlijnd voorstellen maareik zag hem over-
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al, op de voorwerpen, in de wijze waarop alle dingen .ren teruggeweken
en zich op een afstand hielden, bescheiden, als iiede die hun stemmen
d, die Torn
dempen aan het bed van een stervende. Het was zijn e:
op de bank had aangeraakt,
Ik was nu in een toestand, waarin het mij volkomen koud had gelaten
als men mij was komen zeggen dat ik rustig naar huis ion gaan en dat men
mij het leven zou laten: enkele uren of enkele jaren-van afwachting, dat
ia precies hetzelfde als men de illusie, eeuwig te zijn. verloren heeft.
Nu hechtte ik nergens meer aan, kortom ik was geheel kalm. Maar het was
een vreeselijke kalmte, van. een verschrikking die hei r oorsprong in mijn
lichaam vond: dit lichaam, hoewel ik met zijn ogen zag on met zijn oren

hoorde, was niet het mijne; het zweette en rilde er ik herkende het niet
meer. Ik moest het betasten en bekijken om te v/eten vut ermee gebeurde
alsof het het lichaam van een ander was. Zo nu en dar. voelde ik het nog
wel, dan was het of ik naar beneden gleed, een soort val- zoals in een
vliegtuig dat omlaag glijdt, ofwel ik voelde het kloppen van mijn hart.
Maar dat stelde mij met gerust; alles, wat met mijn lie-hum had te-maken,
had een vuil, verdacht luchtje. Het merendeel van de t.'jl zweeg het, hield
het zich koest en voelde ik niets dan een soort logheid, een onreine aanwezigheid, tegen mij gericht; ik had het gevoel geheel met ongedierte
bedekt te zijn. Nu raakte ik mijn broek eeis aan en ik voelde dat hij
vochtig v/as; ik wist niet of dit zweet of urine v/as, maar uit voorzorg
ging ik maar mijn behoefte doen in een hoek, ep de stapel kolen.
De Belg haalde zijn horloge te voorschijn en keek erop. Hij .zei:
"Het is half vier."
De schoft. Had hij dat soms expres gedaan: Torn sprong op; wij hadden nog
niet gemerkt dat de tijd voortging."De nacht omgaf ons als een vormloze
sombere massa en ik kon mij zelfs niet herinneren dat zij begonnen was.
De kleine Juan begon te schreeuwen. Hij wrong zich de hem den, hij
smeekte:
"Ik wil niet sterven, ik wil niet sterven."
'Hij liep dwars door de kelder heen en weer en zwaaide net zijn armen door
de lucht, liet zich'dan ep een -san de matrassen valien, en snikte. Tom >
keek hem somber aan en gevoelde zelfs geen lust hem to troonten. Daarbij
was het niet een- de moeite v/aard: de kleine maakte moer lawaai als wij,
maar hij was minder getroffen: hij was als een zieke die zich door middel
van de koorts tegen zijn ziekte te voer stelt. Wanne n zelfs geen koorts
was opgetreden, was dat veel ernstige: geweest.
Hij huilde: ik merkte wel dat hij medelijden mot teieh zelf had; hij
dacht niet aan ac dood. Een seconde,"een enkele seconde slechts voelde ik
de- lust opkomen ook to huilen, te huilen uit medelijden met mijzelf. Maar
het tegendeel gebeurde: ik wierp een blik op de kleiro, ik zag zijn smalle
schouders schokken van verdriet eu ik voelde mij eon jui ons: noch met
de anderen, noch met mijzelf kon Ik medelijden gevoelen. Ik zei alleen:
Laat ik nou maar netjes doodgaan.
■Torn was opgestaan en ging juist' onder de ronde opening staan en keek
of het al dag werd. Ik volhardde bij mijn plan, ik ,-ulde nu eenmaal netjes doodgaan en daaraan dacht ik alleen. Maar ondertussen, nu de dokter
ons de tijd gezegd had, voelde ik dat de tijd voortging, dat hij. voortstroomde, druppel voor druppel.
Het .; s nog donker toen ik de stem van Torn hoorde*
"Hoor je ze?"
- Ja.
Er liepen

ïe gang.
"Wat zouden ze nu al komen uitspoken? Ze kunnen toon niet in het
donke r schi e t en."
Ewen later hoorden v/il niets meer. Ik ooi teger T<
"Kijk het is dag."
Hij zei tot zijn
Pedro stond op met een geeuw en ging delamp uitbL
kameraad: "Verdomd koud is het E'
De kelder was geheel grauw geworden, In Ze eTerte he: s.en wij geweerschoten
'""Daar begint het al",zei ik tegen Tem, "zo schijnen . t in de achtergang
maimen

b

er geen; ik wilde noch
Torn vroeg een sigaret aan den dokter. Ik wilde
f
a
ogenblik
hooneen *. ij onophoudelijk
sigaretten, noch alcohol. Van dftt
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sch jeten.

- Snap je dat beteekent? vroeg Torn.
Hij wilde er nog iets aan toevoegen, maar hij
wat

zweeg plotseling en keek
open
naar de deur. De deur ging
en een luitenant kwam binnen met vier soldaten. Torn liet zijn sigaret vallen.

"Steinbock?"

Torn antwoordde niet. Peöro vees hem aan.

"Juan Mirbal?"

Die daar
die matras.
-"Sta
op," beval de luitenant.
op

Juan bewoog niet. Twee soldaten vatten hem onder de oksels en zotten hem
op zijn voeten. Maar zodra ze hem loslieten viel hij veer om.
De soldaten aarzelden.
"Het is de eerste niet-, die. zich niet goed voelt," zei de luitenant.
"Jullie moet' zeer r.eg ;- v tweeën Aaar dragen; -Bcmeteen zullen we dat wel
in orde krijgeng' zij wendde zich tof T.om.
"Vooruit, kom mee."
Torn verdween tussen twee soldaten ir.. Twee andere soldaten volgden en se
droegen den kleine onder zijn oksels en knieën tussen zich in. Hij was
niet in zwijm gevallen: zijn ogen varen wijd geopend en de tranen rolden
langs zijn vangen„ Toen ik ook wilde volgen, hield de luitenant mij tegen:
'" "Bent U Ibbieta?"

-VUJa.

moet hier va ir e. ."c-uoteen wordt U vel gehaald."
Ze verdwenen. De Belg en de twee cipiers verdwenen ook, ik bleef alleen.
Ik begreep niet wat mij gebeurde, maar ik zou het aangenamer hebben gevonden als ze er direct een einde aan hadden gemaakt. Ik hoorde de salvo's,
met regelmatige tussenpozen; bij elk daarvan schrok ik op. Ik had lust om
te brullen en mij de haren uit te trekken. Maar ik klemde de tanden op
elkaar en stak mijn handen in mijn zakken omdat ik mezelf wilde blijven.
Een uur later werd ik gehaald en naar de eerste verdieping gebracht in
een klein vertrek, waar het naar tabak stonk en waar ik bijna bezweek van
de

hitte.

Twee officieren zaten er in leunstoelen te roken, papieren op hun knieën.
"Heet U Ibbieta?"
Ja.
Waar
is Ramon Czris?"
" Ik.weet
het niet.
man
De
die mij ondervroeg was klein en dik. 1./ee harde osron fonkelden ach-

-

ter zijn brilleglas

lij zei i

"Kom hier.'
Ik naderde. Hij stond op en greep mij bij de armen
,s me daarbij aan
op een manier also
'tijd kneep hij
ij wilde verslinden. Teger".
mij uit olie macht ir
, armen, Hij vilde mij echt
on pijn doen:
ket tr
dat hij me wilde intimideren, üok oordeelde hij het nodig
mij zijn stinkende
, het gezicht te blazer.
'Leven we een ogenblik staan en ik vu
heel vat meer
etc lust om t<
voor nodig om iemar
t>
naar niks.
'gaat sterven
Hij duwde mij ruw veer terug en ging veer zitten. Hij zei:
"Het is hier: of
dood. Als je zegt. vaar hij is zullen
we je laten leven."
Deze twee opgedirkte 1
n karwatsen on hun laarzen, varen evenwel mensen die zouden sterven. Een beetje later dar ik, weliswaar, maar
mee bezig namer. in hun paperassen op
toch niet veel. Zij hielde.
te zoeken, ze liepen
r andere mensen
gen te nemen of
te onderdrukken; zt
een mening over de toekomst van. Spanje en over
olig gedoe kvam mij ergerlijk en potsierandere onderwerpen. I
lijk voor en ik kon m
meer in hun plae
aken. Het leek mij
zij
gek
dat
waren.
De kleine dikke keek mij nog aldoor aan, terwijl hij met zijn karwats
over zijn laarzen striemde. Zijn bewegingen en gebaren waren erop bereken*
hem het aanzien van een levend en wild bèe-st te

"Welnu,'heb je het

n?"

-
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Ik weet niet vaar Gris is, antwoordde ik. Ik meende dat hij in Madrid
was. De andere officier hief zijn bleke hand langzaan op. Ook deze traagheid
vas berekende Ik zag hun kleine manier van doen en ik stond verstomd dat
mensen zich daarmee kunnen vermaken»
"U krijgt een kwartier om na te denken", zei hij langzaam, "Breng hem
naar de linnenkamer' en breng hem over een kwartier hier veer terug. Als
hij dan nog blijft weigeren," wordt hij onmiddelijk geëxecuteerd."
Ze wisten vel wat ze 'deden. Ik had de nacht in afwachting doorgebracht,
daarna hadden ze me nog oen uur in de kelder laten vachten, tere/ijl Torn en
Juan werden gefusilleerd en nu sloten ze me in de linnenkamer op. Ze hadden
de hele nacht tijd gehad om dit plan voor te bereiden. Ze zeiden dat de
zenuwen het op de duur begeven en ze hoopten zo iets van mij 'los te krijgen.
"Maar ze vergisten zich, In "de linnenkamer ging ik op een krukje zitten
omdat ik me nogal zwak voelde en zette mij tot nadenken. Evenwél niet over
hun voorstel. Natuurli.jk vist ik waar Gris vas: hij hield zich.bij zijn
neven, op vier kilometer van de stad verborgen. Ik vist ook dat ik zijn
verblijfplaats nooit bekend zou maken, tenzij misschien als zij mij zouden
folteren (maar daar schenen zij niet over te denken). Dit alles vas uitstekend geregeld en bepaald en het boezemden mij generlei belang in. Alleen
zou ik de redenen van mijn.gedrag vel hebben villen begrijpen. Ik gaf er
de voorkeur aan zelf te creperen, boven Gris uit te leveren, «faarom? Ik vas
helemaal zo byzondor op Ramon Gris gesteld. Mijn vriendschap voor hem was
voor de morgen een beetje gestorven, evenals mijn liefde voor Concha, evenals myn wens te leven. Zonder twijfel waardeerde ik hem nog steeds, dat
bleef. Maar dat was niet dé reden dat ik het aanvaardde in zijn plaats te
sterven; zijn leven vas niet meer waard dan het mijne; geen enkel leven
had vaarde: Ze zetten een mens tegen een muur en schieten hem neer, zodat
hij eraan crepeert: of dat hou Gris was, of ik, dat bleef hetzelfde. Ik
wist wel dat hij voor de zaak van Spanje nuttiger was dan ik, maar ik had
genoeg van Spanje en van de anarchie: niets was meer van belang. En toch
zat ik nu hier, ik kon mijn huid redden door Gris uit te leveren en ik
weigerde het te doen. Ik vond het veeleer grappig: het was doodgewoon koppigheid. Ik dacht: 'Is het goed om koppig te zijn!" Een gevoel van vrolijk' z
heid maakte zich vanmij meester.
.
Ze kwamen me halen en brachten mij weer naar de twee officieren.
Een rat schoot tussen onze voeten door, en dat vermaarte mij. Ik vendde
mij tot een der phalangisten en "zei:
"Hebt ü die rat geniën?"
Hij antwoordde niet Hij vas somber, hij nam zichzelven au seriéux.
Ik had lust te lachen, maar ik hield mij in, omdat ik ban,_, was dat ik niet
meer zou kunnen ophouden als ik eenmaal begonnen was. De phala. gist droeg
een knevel. Ik zei nog: "Je,.moet die. knevel eens laten afscheren, knul."
Ik vond het cyrappig dat hij bij zijn leven zijn gezicht door haven liet
overwoekeren. Hij gaf mij met weinig'overtuiging een trap en ik zweeg.
"Welnu," zei de dikke officier, "heb je nagedacht?"
Ik keek hen nieuwsgierig aan.als.insecten van een zeer zeldzame soort.
Ik zei:
"Ik weet waar hij is. Hij is verborgen op het kerkhof. In een grafkelder of in het schuurt je van de dood ;raver."
Dat was om hun een poets te bakken. Ik wilde zien hoe zij zouden opstaan
en hun gordels dichtgespton en op verzekerden toon hun orders zouden geven.
Zij sprongen op.
Wij zullen er heen gaan. Moles, vraag luitenant Lopez,vijftien man.
En wat jou betreft, zij de dikke kleine tot. mij, als je Ie waarheid hebt
gezegd, zal ik over deze zaak geen woorden meer vuil *uken. Maar als je
een loopje met ons hebt f r,eno~Jien, zul je het zwaar boeten.
Zij veitrokken met veel lawaai, en ik, r/achtte run tig onder de hoede
van de phalangisten. Van tijd tot tijd glimlachte ik als ik dacht aan het
gezicht dat zij zouden trekken. Ik voelde mij verstomd en ondeugend. Ik
stelde mij voor, hoe zij de grafstenen optilden en een voor een d.e deuren
der grafkelders openmaakten. Ik bracht mij de situatie voor de geest alsof
ik een ander was geweest: deze gevangene die hardnekkig van plan was de
held te spelen, deze ernstige phalangisten met hun snorren, en die geuni-

-
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formeerde mannen, die tussen de graven doorliepen; het vas alles onweerstaanbaar grappig,
"
Na een half uur kwam de kleine dikke terug, alleen. Ik dacht dat hij
bevel kwam geven mij te executeren. De anderen zouden veel op het kerkhof
gebleven zijn.

De officier keek me aan. Hij zag er niet bepaald verlegen uit.
"Breng hem metbde anderen naar de grote hof", beval hij. Aan het
eind van de krijgshandelingen zal een geregelde rechtbank over zijn lot

beslissen."

Ik meende dat ik niet goed begrepen had. Ik vroeg:
"Ik wordt dus ..., dus niet gefusilleerd.;..?"
-tNu niet, in elk geval. Later misschien, maar daar heb ik niets mee
te maken.
"Maar waarom dan?"
Hij haalde zijn schouders op zonder te antwoorden en de soldaten voerden
me weg. In de grote hof stonden een honderdtal gevangenon, vrouwen, kinderen, enkele grijsaards. Ik begon om het grasperk ir, het midden heen te
lopen, ik vas versuft, 's Middags kregen we eten in de eetzaal. Twee of
drie mannen ondervroegen me. Ik zou zè v/el kennen, maar ik antwoordde ze
niet:, ik wist zelfs niet meer waar ik was.
Tegen de avond bracht men een dozijn nieuwe gevangenen in de hof.
Ik herkende Garcia, de Bakker. Hij zei: "Verdomde geluksvogel! Ik had ..
niet gedacht je nog levend terug te zien.
Ze hadden me ter dood veroordeeld, zei ik en toen zijn ze veer van
idee veranderd. Ik weet niet waarom.
"Om twee uur hebben ze me gearresteerd, zei Garcia.
Waarom?
Garcia deed niet aan politiek.-"Ik v/eet het niet"sei hij, "ze arresteeren
i'dereen die nietbdenkt als zij." Hij fluisterde. "Ze hebben Gris ook te
pakken gekregen." Ik begon te beven.

-

-Wanneer?
"Vanmorgen. Hij is stom geweest. Hij heeft Dinsdag zijn neef verlaten
omdat ze v/oorden hadden gehad. Er waren lui genoeg die hem hadden kunnen
verbergen, maat hij wilde tegenover niemand meer verplichtingen hebben.
Hij zei: 'Ik zou me bij Ibbieta hebben verborgen, maar daar ze die gekregen hebben, zal ik me maar od het kerkhof verbergen.'
Op het kerkhof?
"Ja, dat was stom. Natuurlijk zijn ze daar vanmorgen langs gekomen,
dat'kon niet anders. Ze hebben hem gevonden in'het schuurtje van de doodgravers. Hij heeft de aandacht getrokken en ze hebber, hem neergeschoten."
Op het kerkhof!
Alles begon om mij heen te draaien en ik. bemerkte dat ik op de grond zat,
terwijl de tranen mij over de wangen liepen.

-

-

Edg ".r Fossan

