
Het Uur van de Aap 

Ik begin een nieuw leven, zei hij. 
Een beter dan dit. Want ik zit strop 
nu, zei hij. Dal is hel laatste wat ik 
van hem heb gehoord, hel inhaken 
van de hoorn niet meegerekend . 
Kon ik welen dal hij bedoelde : een 
leven na de dood '? 

Ik hoop dat liet hem bevalt. 
Ik zit strop : de meeste van zijn 

hints heb ik altijd pas achteraf begre-
pen. 

Van welke bloemen hield hij nu 
het meest ? 

Misschien moet ik eens een biolo-
gisch tuinier om raad vragen. Of er 
geen bloemen zijn die de wormen 
weghouden. 

Ik heb nooit bloemen van hem 
gehad. .1 ij bent zelfeen bloem, zei hij 
en hij gaf me wat water. 

Ik vraag me nog steeds af welke 
bloem ik in zijn ogen was. Een narcis 
misschien. 

En waarom ik een bloem ? Be-
schouwde hij zichzelf als een bij ? De 
bij bevrucht de bloem mei haar 
pootjes, niet mei haar angel. 

We gingen vaak samen wandelen 
in hel provinciale park. Ze hebben 
d a a r p r a c h t i g e b l o e m e n t u i n e n . 
Soms word je er overweldigd door de 
geur. De bloemen zi jn er ontzettend 
zoet. Je ruikt er de honing door-
heen, beweerde hij. 

Maar hij hield niet zomaar van 
bloemen. Hij waardeerde ze op zijn 
manier. Omwille van hun namen en 
de beelden die ze opriepen. Gulden-
roede. maagdenpalm, judaspenning, 
... Ooit gaf ik hem een plantenboek 
kado. Hij klasseerde het onder de 
tientallen dichtbundels die hij bezat. 

Zijn favoriete dichter was Roman 
von Schleiss inger . Een Oos ten -
rijker. Een soort Thomas Bernhard 
uit de negentiende eeuw, volgens 
hem. Door de officiële literatuur-
kritiek niet gewaardeerd. Hij moei 
een m a n n e n h a t e r zijn gewees t . 
Hoewel hij zelf een man was. Maar 
hij liet zich kastreren. Nota bene 
loen hij zo oud was als ik nu - en ik 
heb nog niks bereikt. Zijn wegge-

sneden ballen liet hij mummificeren 
en daarna inleggen in goud. Hij 
droeg ze als zeldzame juwelen aan 
een kettinkje rond zijn hals. Roman 
von Schleissinger. Vier jaar later 
stierf hij aan siffilis. 

Je hebt niet geleefd als je niet er-
gens aan sterft, schreef hij in een van 
zijn laatste gedichten. 

Wat zou hij geschreven hebben, 
bengelend aan zijn koord ? Ik ben 
aan het leven verhangen ? 

Of : Je hebt niet geleefd als hel 
niet adembenemend is geweest ? 

Dichters welen het allemaal zo 
belangrijk voor te stellen : hel leven, 
de dood. de vrouw,... 

Ze wikkelen hel in gewichtige 
woorden . Dal vinden ze zinvol. 
Dichters hebben mooi pralen. 

Het leven, de dood, de vrouw,... 
Ik zou niet weten wat ik erover 

moet zeggen. En het gekke is dal ik 
er niet kan over zwijgen. Nee..., gek 
is hel niet. je wórdt er gek van, hel is 
vreselijk. 

Wal was ook weer hel adres van 
de historicus ? Ik ging hel niet verge-
ten, had ik hem beloofd. 

Ik herinner mij niet meer het tele-
foonnummer dat ik hem heb gege-
ven. Wal ging er trouwens op dal 
moment door mijn hoofd dat ik hem 
zomaar een nummer opdiste ? Wou 
ik hem maar wat op de mouw spel-
den mei de bedoeling nooil meer 
iets van hem le horen ? Maar ik gaf 
hem mijn adres. 

De historicus. Een intrigerende 
man. Saai, maar geschift . Veel 
meer kan je van een man niet verlan-
gen. 

Het waren drie leerrijke dagen. 
Bovendien had ik nog nooil gevrijd 
mei iemand die mijn vader had kun-
nen zijn. Ook drie leerrijke minu-
ten. 

Talaad Harb Avenue, Cairo. Z o 
was het. Soms woont hij ook in Pa-
rijs. Maar alleen als hij in Frankrijk 
verblijft. Z o heeft hij het mij gezegd. 

Misschien moei ik hem toch maar 
schrijven. 

Waarom moest de dichter in mijn 
leven als eerste sterven ? Waarom 
niet de brandweerman in mijn le-
ven ? 

Ik ben getrouwd met de brand-
weerman drie maanden voor ik de 
dichter leerde kennen. De dichter 
zetle mijn hart in vuur en vlam. De 
rook kwam mijn neus en mijn oren 
uit. Maar de brandweerman vroeg 
alleen verwonderd naar mijn merk 
van sigaretten. 

De b r a n d w e e r m a n was g e e n 
b randwee rman uil principe. Hij 
werd het door de omstandigheden. 
Hij had altijd graag matroos willen 
worden, maar op een schip werd hij 
zeeziek en brandweerman vond hij 
een goed kompromis : niet op zee en 
toch dicht bij hel water. 

Ik ben van hem gaan houden, niet 
uil principe maar door de omstan-
digheden. Ik leerde hem kennen op 
de kermis. Ik bevond mij in hel 
spookpaleis toen daar brand uil-
brak. Daarna paniek. Reeds zwaai-
de Magere Hein naar mij met zijn 
zeis als plots de brandweerman me 
in zijn armen nam en me door de 
vlammen heen in veiligheid bracht. 

Achteraf bleek hel allemaal niet 
zo erg geweest te zijn. Er waren geen 
gewonden en de zeis was van plas-
tiek. 

Maar de armen van de brand-
weerman lieten mij niet los. Een 
jaar later heb ik hem getrouwd in 
smetteloos wit. Soms kan het leven 
van zo'n eenvoud zijn dat hel alle 
begrip le boven gaal. Eenvoudige 
dingen kunnen wij niet begrijpen 
omdat wij alleen hel ingewikkelde 
uil de doeken kunnen doen. 

De b randweerman was ontzet-
tend lief voor mi j. Ik denk dat hij mij 
echt zag als zi jn vrouw. 

Hel moet een harde klap geweest 
zijn loen ik hem vertelde van de 
dichter. Maar hij liet niks merken. 
Hij bleef lief. Misschien ging hij wal 
roekelozer tewerk bij hel blussen 
van branden, ik weet het niet. Bui-
len die ene keer op de kermis heb ik 

hem nooit meer aan het werk gezien 
als brandweerman. Misschien liet 
hij 's nachts als hij alleen was slil zijn 
tranen vloeien. Waarom niet ? Hij 
hield van de zee en tranen zijn zout 
en je wordt er niet zeeziek van. Tra-
nen moe ten voor hem een goed 
kompromis zijn geweest. 

Ik heb van nature altijd een arg-
waan gekoesterd tegenover cle lief-
de. Niel dat ik niet in de liefde ge-
loof, maar ik vind haar le groot voor 
een mensenleven. Je krijgt ze er 
nooit helemaal ingepast. Dat is het 
ongelukkige van de liefde. Je moei 
haar eerst kapotslaan en zien welke 
stukken ervan je kan gebruiken om 
haar toch nog zo volledig mogelijk in 
je leven op te nemen. Sommige 
stukken zal je onherroepelijk moe-
ten weggooien. En met de rest moei 
je gaan puzzelen. 

Daarom ziel de liefde eruil als een 
gebroken ruit in het venster dal uit-
zicht biedt op je leven. 

Zo'n zin zou de dichter hebben 
opgeschreven. En daar zou hij uren 
gelukkig over zijn geweest. 

De brandweerman zou de glazen-
maker hebben laten komen. 

Toch had de brandweerman ook 
iets poëtisch. 11 ij had een zwak voor 
mijn borsten. Voor hem waren die 
zo goed als zi jn kinderen. H ij gaf ze 
namen :LudwigenRi t a . Hijverwar-
de hen nooit. En als ik ze 's nachts nu 
eens verwissel '?, plaagde ik hem, 
want wal weel een man tenslotte van 
borsten. Toen we trouwden wou hij 
hen adopteren. Dan hadden we me-
teen een gezinnetje. Ik stemde loe. 
Als je Irouwt denk je niel aan de 
toekomst. Nu we gescheiden zijn 
heeft hij maandelijks bezoekrecht. 
Hij voell zich dan steeds wat onge-
makkelijk - omdat ik er ook de hele 
tijd bij ben. Meestal praat hij legen 
hen, soms streelt hij hen. Ik sluit dan 
mijn ogen. De laatste lijd is het niet 
meer zo duidelijk of hij legen hen 
praal of tegen mij. 

Ik weet niet of ik op hem ooil nog 
verliefd zou kunnen worden. Hij 
was zo zoel in alles wat hij deed. Ik 
kreeg er soms tandpijn van. 
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