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God Bamba was helemaal klaar met zijn uniek bestaan 
en besloot een wereld te scheppen. Daartoe maakte hij ge
mene zaak met Mevrouw Vluchtig, de godin van niets en 
leegte. Want zij bezat nu juist die nietsigheid waar een 
schepping van gebrekkige wezens en dingen – de wereld 
dus – het van moet hebben. 

Mevrouw Vluchtig had wel door dat Bamba  klem zat. Ze
was bovendien een harde zakenmevrouw en eiste als prijs 
voor haar medewerking het recht op alles wat in de toe
komst geschapen zou worden. 

Dat is de reden, dat in Molussië de dag waarop Bamba 
met deze eis instemde, niet geldt als geboortedag van de 
wereld, maar als die van de dood. 

Molussischei Legende. 

Bamba is.

God Bamba zat al heel wat eeuwigheden op zijn troon, toen het tot hem doordrong dat 
hij het niet lang meer uit zou kunnen houden. Hij was de enige die was. Zonder enige 
weerklank maar een beetje rond te existeren, door niemand gekend, door niemand bemind,
door niemand bevestigd, dat was meer dan zelfs een god van zich zelf kon verwachten. Zijn
oren dreunden van de stille eeuwigheid. Hij kon er niet meer omheen, dat  de door niets 
onderbroken majesteit van zijn zijn nauwelijks te onderscheiden viel van nietzijn.

Soms slaakte hij een kreet, zoals wanneer je wakker wordt en plotseling in de gaten 
krijgt dat je  niet bij je positieven was en je probeert uit te vinden uit welke afgrond je op
gedoken bent en hoe lang je daar onder wel vertoefd had. Dan greep de angst hem bij de 
kladden. Niet de angst achteraf voor wat hem overkomen was; ook niet de angst voor de 
eerst volgende aanval van onmacht, die misschien voor de deur stond; maar hij was ook 
bang omdat hij ineens de niet te vatten mogelijkheid voor zich zag dat de overgang van zijn
leeg zijn in de leegte van nietzijn op een dag definitief zou kunnen zijn. Het was wel dege
lijk ook de angst van gekrenkte trots. Dan zou Mevrouw Vluchtig, die oeroude godin van ja
loezie en leegte, ooit de gelegenheid van zijn wegzinken benutten om hem sprakeloos in de
diepte weg te stoppen; alsof hij er nooit geweest was. Dan zou ze triomfantelijk opnieuw 
haar alleenheerschappij exploiteren. Hij moest dus iets doen, iets op gang brengen om die 
triomf te frustreren. Hij wist ook al wat. Hij zag het al voor zich. Want voorstellingen wor
den uit gebrek geboren; waar je gebrek aan hebt daar maak je een droom van. Hij zag als
maar voor zich : dat ding dat hij niet zelf was; dat ding dat wel aan hem gewijd was; dat 
ding dat hem lief had; dat hem prees, dat hem vast hield en overeind hield. Hij had er al 
een naam voor. 'Wereld' wilde hij het noemen. Hij had het alleen nog niet gemaakt.

Dat hij dat ondanks de ernstige noodtoestand waarin hij zich bevond en ondanks de bij
kans religieuze ijver van zijn verlangen nog niet gedaan had, had natuurlijk zijn redenen. Je
mocht zelfs wel zeggen dat die redenen van fundamentele en 'ontologische aard' waren. En 
bedreven als hij was in het opstellen van axioma's kon hij natuurlijk niet zo maar over dat 
soort zaken heen stappen. Hij was immers volmaakt en zijn zijn was absoluut. Zo had hij 
zichzelf geschapen en dat was zijn triomf geweest over de volle breedte van het niet zijn, en
dat was zijn trots tot op de dag van heden nog.



Maar zelfs met god zijn kom je niet ongestraft weg. Perfect zijn heeft ook nadelen. Abso
luut zijn is ook een handicap. En ook die ervaring bleef Bamba niet bespaard. Want als het
zelfde alleen maar hetzelfde kan voortbrengen, het perfecte slechts het perfecte, het absolu
te slechts het absolute – hoe zou hij dan zijn ding kunnen maken?! Ja een perfect ding ma
ken, dat zou hem zonder enige moeite wel gelukt zijn, natuurlijk wel. Maar het ding mocht 
immers niet helemaal volmaakt zijn, in tegendeel: met een ding even onvoorwaardelijk als 
hij zelf, en  met de schepping van een net als hij onvoorwaardelijk zijn, zou hij zich zelf al
leen maar schade en concurrentie aan doen. Wat hij nodig had was omgekeerd – en anders 
laat het zich met de beste wil der wereld niet beschrijven –  iets dat niet helemaal volwaar
dig was; op zijn minst een hybride, ontologisch dubieus, iets tussen zijn en niet zijn in – 
kortom een goddelijke kolonie, net onafhankelijk genoeg om 'zelf' te zijn; maar toch zo af
hankelijk van hem dat ze haar meest ware zijn altijd alleen maar in hem zou kunnen vin
den. Ze zou altijd op hem aangelegd zijn en hem slechts aanhangen, liefhebben en vereren. 
Hij zou dus onder geen beding een door en door zijnde maken, een flinke scheut niet zijn 
zou er bij moeten. En daarmee zat Bamba aan zijn grenzen. Niet zijn, dat lukte hem niet. 
Hij was te volmaakt voor niet zijn. Alleen Mevrouw Vluchtig bezat immers niet zijn. Voor 
niet zijn moest hij bij haar wezen.

Nu was Mevrouw Vluchtig altijd al de huisbazin van Bamba geweest. Vanuit haar ge
zichtspunt althans. Want ze beweerde – en niet geheel ten onrechte – dat het zijn een on
derhuurder was van het niet zijn. Op zijn minst waren ze buren. Wat de opvatting van 
Bamba meer weergaf. Maar dat ook alleen maar omdat zij beiden de enigen waren in de 
hele wereld, en daar kon niemand iets tegen beginnen. Boven een zekere kille coexistentie 
en boven een solidaire vijandschap en een wederzijds vermijden om redenen die weldra 
duidelijk zullen worden, hadden ze nooit uit kunnen stijgen. Geen wonder dus dat Bamba 
zijn project nog niet ter hand genomen had. Als hij dat deed zou hij namelijk erkennen dat 
hij haar, juist haar, die laag bij de grondse persoon, nodig had. Om je zelf zo ver te krijgen 
dat je  na eeuwigheden van wantrouwen over en weer een sociale betrekking begint, dat 
leek hem compleet onmogelijk. Hij wikte zus en woog zo. Hoe dan ook, hoe luchtig hij zijn 
invitatie ook formuleerde, – subtiliteiten zouden aan haar niet besteed zijn. Daar maakte hij
zich geen enkele illusie over. Alleen de zaak zou tellen, namelijk dat hij haar uitnodigde; en
dat dat pure sensatie voor haar betekende; het zou dat afgunstige, spottende vrouwsper
soon alleen maar afgunstiger maken en tot meer spot drijven; het zou haar ertoe verleiden 
hem de meest vernederende voorwaarden te stellen. Hoe moest hij dat voorkomen? Het 
leek hem dus een uitgemaakte zaak dat zijn eerste zet hem alleen maar van het beeld van 
zijn dromen kon verwijderen in plaats van hem er dichterbij brengen.

Alles in hem kwam dus in verzet. Maar hij zag ook geen andere weg om zijn doel te be
reiken, dus dat bleef aan hem trekken. Hij wist zeker dat hij nooit tot die stap zou kunnen 
besluiten en tegelijk wist hij net zo zeker dat hij die stap eens toch zou zetten. Het was be
slist niet gepast voor een god om zo heen en weer geslingerd te worden en hij had er zijn 
leven graag voor over gehad als er iemand, desnoods de eerste de beste, was geweest met 
wie hij dat had kunnen doorpraten. Maar wie had dat moeten zijn?! De wereld bestond im
mers niet; alleen zij was er, alleen maar die Mevrouw Vluchtig. Dat kun je waarachtig wel 
een klemsituatie noemen, waarbij ons mensenleven het bij lange na niet haalt, hoe tragisch 
ook. Wij hebben er geen woord voor om het exact op zijn waarde te schatten. En het is dus 
wel begrijpelijk dat zijn klemsituatie in Molussië vermaard bleef, omdat ondertussen al die 
tijd de beslissing of er al dan niet een wereld zou komen in de lucht bleef hangen. Het  
bleef bekend onder de term 'windstilte' (nauwkeuriger : 'de eerste windstilte' want er waren
er meer) al kun je dat geen schot in de roos noemen, want bij de storm die woedde in 
Bamba's gewonde gemoed, kan je natuurlijk nauwelijks van 'stilte' spreken. En al helemaal 



niet omdat Bamba onderwijl in zekere zin wel degelijk bezig was, in elk geval niet passief 
was; dat moet nu verteld worden. 

De beperkingen 'in zekere zin' en 'niet passief' gebruikten we niet voor niks. Want het 
zou onvoorzichtig zijn om Bamba's optreden in die noodtoestand losser te benoemen. Ieder
een die gezond bezig is zou voor het een of voor het ander gekozen hebben, en zou de ge
volgen daarvan dan hebben moeten dragen, maar zoals we al gezien hebben, zat dat er 
voor de gekwelde god niet in. Maar gelukkig zijn er bezigheden die je op meer dan een ma
nier kunt opvatten. Er zijn immers middelen waarmee we iets tegelijkertijd niet doen en 
wel doen; we kunnen ja zeggen en tegelijk neen. Er is immers spel. Bamba ging over op een
spel. Hij oefende. Hij testte de ontmoeting met Mevrouw Vluchtig eerst uit. Zo betitelde hij 
het in elk geval, al mikte hij daarmee niet exact op die heikele ontmoeting, maar op het uit
stellen ervan ad calendaes Graecas1, –  toch : hij ging hier met zoveel boos enthousiasme te
genaan dat deze bezigheid (die hij om een of andere reden 'literatuur' noemde)  hem op 
een haartje na noodlottig werd. Natuurlijk spreken we hier van zijn hartstocht voor combi
natiekunde.

Op zich is er niks in te brengen tegen zijn idee dat er principieel oneindig veel vragen en 
antwoorden in de onderhandelingen met de ouwe vrouw naar voren zouden kunnen ko
men; puur logisch gezien klopt dat wel. Maar het argument waarmee hij zich op zat te fok
ken, namelijk dat elke mogelijke variant met de daarbij behorende gevolgen en voortzettin
gen het recht had om doorgespeeld te worden, en dat hij wel verplicht was om ze aan te 
gaan, – dat had met terecht dan wel onterecht natuurlijk niets meer van doen. Dat diende 
alleen maar zijn zelfrechtvaardiging, dus de rechtvaardiging van zijn besluiteloosheid en 
van zijn niets doen. Die zogenaamde plicht die hem met haar eindeloosheid eigenlijk in gie
rende paniek had horen te brengen, wond hem vooral op om haar eindeloosheid. De prik
kel ervan zat hem precies daarin dat het nooit geschikt was om als voorbereiding op een 
daad te dienen.

Maar Bamba had nu eenmaal van huis uit een zwak voor oneindigheid, zelfs aan de 'een
voudige oneindigheid' ontdekte hij nu bijzondere deugden en weldra was hij zo aan zijn 
hartstocht voor het spel verslaafd dat hij zich op een dag volstrekt serieus de vraag stelde of
niet uitgerekend zijn spel het scheppen van 'wereld'  overbodig kon maken; neen, sterker of
zijn spel een wereld niet verre zou overtreffen, want zodra die wereld bestond zou ze ver
oordeeld zijn tot een blijvende identiteit van verveling. Ze zou op geen stukken na kunnen 
wedijveren met de miljarden bruisende variëteiten die mogelijk waren in het spel. Zo heftig
is blijkbaar de verleiding door het alleenmaarmogelijke, zelfs voor goden. En het is be
paald niet gezegd dat Bamba ooit van het alleenmaarmogelijke afgezien zou hebben als 
nu net niet die ene gebeurtenis opgedoken was waarvan hij zo vurig gehoopt had dat hij 
die kon verdringen of op zijn minst buiten spel kon zetten; als hij dus niet op een dag –  
volgens hem : midden in zijn spel –  het als een epilepticus had uitgeschreeuwd en na een 
pauze waarvan hij niet zou hebben kunnen zeggen hoeveel eeuwigheden die had geduurd, 
vol onbegrip vast had moeten stellen dat 'het' weer gebeurd was, dat hij weer in het niet 
zijn afgegleden was en zich weer ongecontroleerd in het oncontroleerbare had bevonden.

Dat gaf de doorslag. Wat hij eeuwenlang niet had kunnen klaren deed hij nu in een 
handomdraai: nauwelijks was de ramp tot hem doorgedrongen of hij greep de kans die hij 
nog halfdronken van de slaap zag, bij haar vlecht en  was zijn sabotagelust te slim af. Hij 
schreef de uitnodiging op, zag af van motiveringen en finesses, verstuurde die en bewerkte 
uiteindelijk het fait accompli waartoe het al zo lang had moeten komen. Maar men kan be
slist niet zeggen dat hij zich na deze sprong in de werkelijkheid bevrijd voelde of heldhaf
tig. In tegendeel: het feit dat Mevrouw Vluchtig niet, zoals hij voorgesteld had al meteen de
volgende dag verscheen, maar pas een dag later, vermoedelijk omdat hij zich niets moest 

1 Vertaler: tot Sint Juttemis.



verbeelden, dat wierp hem nog een etmaal in de hoop dat ze geweigerd had en dat de 
drinkbeker toch nog weer aan hem voorbij zou mogen gaan.

Maar het is overbodig om deze morele terugval nog verder te schilderen, want we kun
nen slechts melden dat Mevrouw Vluchtig twee dagen later plotseling in al haar vleselijke 
vulgariteit en stinkend naar salmiak voor hem stond – zeker niet als een bezoekster, maar 
dreigend opgedirkt als huisbazin. Nu startte het gesprek tussen die beiden dat compleet af
week van alles wat Bamba tot dan toe mee gemaakt had: het was een gesprek dat nu net 
helemaal niet leek op een van die miljoenen varianten die hij wel had doorgespeeld. Daar
bij stil te blijven staan is evenzeer overbodig omdat immers zelfs de toehoorders die de wer
kelijkheid slechts van horen zeggen kennen ooit eens hebben moeten ervaren, zij het ook 
uit de meest platte uitspraken, dat de aard van werkelijke gebeurtenissen nu juist ligt in dat
eigen gereide.

Mevrouw Vluchtig lacht

Wat betreft Mevrouw Vluchtig, die was zoals we weten niet alleen beduidend ouder dan 
god Bamba, maar ook veel ouderwetser. Zo ouderwets zelfs dat ze hem nog steeds als een 
ontologisch parvenu zag, al was hij er nu ook toch al een respectabel aantal eeuwigheden. 
Ze verweet hem dat hij haar monopolie gebroken had alsof dat nog maar net gebeurd was. 
En zij had ten slotte slechts met uiterste inspanning aan het tijdperk dat met het abrupte 
optreden van Bamba was ontstaan kunnen wennen; beledigd noemde ze dat 'de nieuwe 
tijd'. 

Hoe ver die eerste ontmoeting tussen deze twee ook al in het verleden moge liggen, we 
moeten ons daar toch mee bezig houden. Want wie niet weet, hoe totaal Mevrouw Vluchtig
niet in staat was zich in te houden bij deze plotse metafysische sensatie, die zal ook nooit 
begrijpen waarom haar moeite om met dit novum uit de voeten te kunnen, nooit ophouden
zou. En wat voor haar geldt geldt eigenlijk precies zo voor Bamba. Voor hem betekent deze 
ontmoeting in feite zijn eerste gebeurtenis; en omdat toentertijd die scene voor de zachte 
en te beïnvloeden nieuweling volstrekt ongelooflijk, om niet te zeggen eenvoudigweg niet 
te plaatsen was, bleef die hem onuitwisbaar ingeprent. En voor ons zou de heftige remming
jegens Mevrouw Vluchtig, die we al leerden kennen, ondoorzichtig blijven zonder kennis 
van die eerste ontmoeting .

Wat zich destijds dus afspeelde was, dat Mevrouw Vluchtig na een tijdje dat onverwachte
'ding' (Bamba) gefixeerd te hebben plotseling in een juichende kreet uitbarstte; daarbij (als
of ze min of meer in een schommelstoel zat) kiepte ze achterover zodat haar voeten rake
lings langs Bamba's gezicht vlogen en scheef de hemel in staken – een aanblik die de jonge 
god uitermate verontrustte (niet omdat het zo obsceen was, en daar was hij natuurlijk al 
helemaal niet op voorbereid, maar ook omdat de woeste en barokke vertoning dat wat hij 
zojuist had gezien geheel vertekende). Hoe dat ook zij het tempo waarmee dit plaats greep 
kunnen wij als verteller helemaal niet volgen, net zo min als Bamba dat destijds als oogge
tuige kon. Want nauwelijks probeerde Bamba zich rekenschap te geven van wat er gebeur
de of het was al voorbij; het ouwetje kwam al weer terug en ook nu weer absurd: ze strooi
de een waterval van klanken uit waarvan het hoe en waarom Bamba natuurlijk volslagen 
moest ontgaan. Nauwelijks was  ze met de voeten naar voren en weer vlak langs Bamba's 
mond terug gezwaaid of ze kieperde weer luid juichend achterover, zonder zich een pauze 
te gunnen, en alsof het allemaal vanzelf sprak. Kortom, dit zinloze gedoe waarvan Bamba 
niet wist of Mevrouw Vluchtig het veroorzaakte of er slachtoffer van was, leek nu pas goed 
op gang te zullen komen; en wel op een heel verschrikkelijke manier: want het schommel
de,  maar de hele machinerie functioneerde van zelf en omdat er geen einde aan kwam 



stond Bamba de jonge bedeesde nieuweling er maar afgebluft, onhandig en beschaamd bij 
– wie weet praatte hij zich zelfs aan dat dat wat hij hier zo zag wel o.k. was – tot eindelijk 
na een behoorlijke eeuwigheid het heen en weer duidelijk uitgeput was van zijn eigen over
matige inspanning. De uitzwaai nam af, en het ouwetje nu nog slechts zachtjes wiegend en 
nauwelijks meer te herkennen (want ze scheen uitgeput en haar gezicht stond verschrikt en
ze had rode ogen alsof ze gehuild had) richtte voor het eerst het woord tot hem. “Dat had 
je gedacht!” en dat klonk niet eens zo heel erg boos. Kortom Mevrouw Vluchtig had het 
plotseling bestaan van Bamba met een lachaanval gepareerd, als de zojuist beschreven aan
val zo gekarakteriseerd mag worden.

Dat was dus de vermelde sensatie. En als iemand van U zich wat bezeerd voelt dan is dat
begrijpelijk. Want de mededeling dat de allereerste reactie op zijn uit een lachsalvo bestaan
heeft, –  dat  is inderdaad shockerend. Maar probeer dat toch maar te vermijden of op zijn 
minst te overwinnen. Want wij moeten daarentegen begrijpen dat Mevrouw Vluchtig niet 
anders kon reageren dan ze zojuist deed. Anders gezegd: voor haar is een wezen dat lak 
heeft aan de keiharde regel van ex nihilo nihil2 en dat zich niet laat weerhouden door de 
minstens zo onherroepelijke 'stelling van de voldoende oorzaak', en dat zo gek is of zo 
driest of zo onbeschaamd (maar dat kwam vermoedelijk allemaal op hetzelfde neer) om er 
toch te zijn (of op zijn minst de schijn te wekken er te zijn) –  dat is voor haar het allerbela
chelijkste wat er bestaat. Wie het lukt dit helemaal mee te voelen en wie sterk genoeg is om
zich haar gelach onbevooroordeeld in te denken, die zal de gedachte niet toelaten dat het 
hier om een onwaardige, lichtzinnige, schandalige of ook maar om een metafysisch grappi
ge act gaat. Die zal daarentegen in dit gebeuren een van die uitbarstingen herkennen die 
zich onvermijdelijk voordoen wanneer een daad en de onmogelijkheid van die zelfde daad 
op elkaar botsen. En wel de eerste van die uitbarstingen. Het element van heiligschennis 
dat bepaalde erupties van latere eeuwen bijvoorbeeld van de onze aankleeft zal hij er be
slist niet in ontdekken kunnen.

Hoe dan ook, nadat Mevrouw Vluchtig uitgeput haar aanval had doorstaan, had ze zich 
tot de knaap omgedraaid en had ze het gesprek geopend met dat niet eens zo slecht ge
mutste 'dat had je gedacht'. De jonge Bamba had de onbeduidendheid van een retorische 
uitroep nog niet door, en stond en beteuterd naar zijn voeten te kijken en had gevraagd : 
“Wat?”. Dat zal haar vermoedelijk minder plausibel in de oren geklonken hebben dan ons. 
In elk geval ze pakte hem stevig bij zijn kin en rukte zijn gezicht omhoog om hem te dwin
gen haar aan te kijken. “Dat had je gedacht, jochie” ging ze verder. “Zo maar de stelling van
de toereikende oorzaak aan flarden te schieten. Zo maar alsof het niks is, zo maar hokus 
pokus pas er een beetje te zijn, hoewel dat onmogelijk is, dat zou je wel willen!”

Dat had de knaap meteen en zeer levendig bestreden en dat niet uit onredelijkheid; en 
ook niet omdat het hem ook wel duidelijk was dat Mevrouw Vluchtig met haar vraag zon
der enige twijfel op een 'Neen' afkoerste. Ook niet omdat hij de druk die ze op zijn hals uit
oefende onaangenaam vond, maar hij bestreed het gewoon omdat hij nog niet door had dat
wat hij uitgestukt had iets onmogelijks was. Logisch gezien was zijn status dus illegaal; of 
nog eenvoudiger: hij had in zijn ontologische naïviteit niet door dat hij was! Maar dat nam 
toch niet weg dat hij zich in de belachelijk korte tijd sinds hij gearriveerd was zo volstrekt 
gewend had aan er te zijn dat hij zich ook niet meer kon herinneren wat niet zijn was. En 
hij had het feit dat ook hij, en  nog wel tot nog maar even geleden, zijn leven in niet zijn 
had doorgebracht al compleet verdrongen. Mevrouw Vluchtig deed geen enkele moeite om 
zich in de onweerlegbaar ongewone situatie van de knaap in te leven. 

Ze vervolgde namelijk: “En hoe heb je dat klaargespeeld?” 
“Wat klaargespeeld?” vroeg de knaap op zijn beurt weer, en weer volmaakt argeloos. 
“Wat? Er te zijn!”

2 Vertaler: uit niets kan alleen maar niets (voortkomen)



“Ik,” had hij verontwaardigd geantwoord, “Ik zou dat gedaan hebben? Dat kan ik toch 
niet helpen!”

“Hij kan er niks aan doen” had zij herhaald, “wel, wel, hij kan er niks aan doen! En wil 
meneertje me dan eens verklappen wie er dan wel wat aan kon doen? Zo veel keus is er nu 
ook weer niet.”

Daar had de knaap natuurlijk ook geen antwoord op kunnen geven.
“Ik misschien?” hielp ze hem op weg.
Toen Bamba ook dat na enig nadenken ontkend had scheen Mevrouw Vluchtig het inci

dent niet meer zo heel ernstig op te vatten. Want ze zei “Dat is je geraden ook!” en daar
mee had ze hem los gelaten. Ze had eraan toegevoegd: “Zeg maar: “Dank U wel”. En niet 
nog eens hè?!” Waarmee ze aan zijn betere ik appelleerde.

“Dank U” had hij geantwoord, “nooit weer”, maar nog wel met een afwerend opgehou
den arm alsof hij toch nog een paar oorvijgen verwachtte. Maar hij had in plaats daarvan 
slechts een genadig tikje gekregen – zo vriendelijk was het ouwetje destijds nog – en daar
mee leek voor haar de zaak helemaal afgehandeld. Want ze sloot af met een vrolijk “En nu 
smeer je hem naar waar je vandaan kwam, begrepen! Een, twee..!” De goeie ziel; ze had 
eens moeten weten!

Ze zou wel eens lang hebben kunnen moeten aftellen, en haar “Komt er nog wat van” 
honderden malen kunnen herhalen. Het kwam er niet van; ook later niet en nooit niet. Nog
afgezien daarvan dat de zojuist gearriveerde niet de minste zin had om te verdwijnen, hij 
zou het ook helemaal niet gekund hebben. Want een zijnde kan makkelijk opduiken, ver
dwijnen daarentegen is zeer gecompliceerd. Niet alleen dat hij de weg die hij gekomen was 
al niet meer wist – die had hij al verdrongen – hij wist al niet eens meer dat hij een weg ge
gaan was. En om die reden – Mevrouw Vluchtig fronste opnieuw haar wenkbrauwen want 
dit keer was het het wonder dat hij bleef wat ze niet kon geloven – om die reden verdween 
Bamba niet. Daarom bleef hij net alsof dat gesprek met haar niet plaats had gevonden en 
alsof de knaap haar überhaupt niks had beloofd. Daarom maakte het incident Bamba zo 
verdrietig, daarom werd het uiteindelijk een affaire van wereldformaat. 

Zoals gezegd, deze gebeurtenis, die met de lachbui van Mevrouw Vluchtig was begonnen
en die afgesloten was met de onbedoelde ongehoorzaamheid van Bamba, was nu al weer 
buitengewoon lang geleden. Maar wat daarop was gevolgd was enkel en alleen resultaat 
van die eerste onbegrijpelijke ontmoeting met de niet te plaatsen koppige jonge god ge
weest. Snel toegeven en plaats maken voor de onmogelijke knaap met zijn onmogelijke 
werkelijkheid was er natuurlijk voor Mevrouw Vluchtig niet bij. Dat zij qua hardnekkigheid 
bij hem achterbleef kan men niet stellen. Na haar nederlaag had ze zich aanvankelijk bele
digd terug getrokken, en ze probeerde een paar korte eeuwigheden zich zelf aan te praten 
dat ze aan een waanidee ten offer was gevallen, maar had zich later voorgenomen het on
mogelijke uit de wereld te werken door het te ontkennen. 

Maar op een dag had ze zich, vast niet bij toeval, maar wel door de onweerstaanbare 
aantrekkingskracht van de plaats van haar blamage, laten mee zuigen naar de omgeving 
van hun eerste trefpunt, en nu moest ze toegeven dat ze dat diep in haar binnenste ook niet
anders verwacht had. Toen kon ze al uit de verste verte vast stellen dat hij er nog steeds 
was... als hij het al was: want wat daar in de ether hing leek zo zeer niet meer op de des
tijds net aangekomen tere knaap: hij leek nu een vorstelijke Maan of een zalig in de ruimte 
zwemmend reuzendier... maar het was dezelfde plek waar ze hem toen verlaten had, er 
was niets aan te doen: de god was vreselijk opgestegen – dus toen ze hem voor de tweede 
keer zag sloeg haar hart een keer over en iets begon zich in haar te roeren waarvoor ze 
vroeger nooit een naam had gehad en wat ze ook nooit had meegemaakt: de eerste kiem 
van boosheid of afgunst; een kiem die dan vreselijk snel groeide en van haar die onuit



staanbare en echt slechte, boosaardige platte persoon maakte zoals we haar helaas spoedig 
zullen ontmoeten.

 Met beledigende woorden ( waarvan ze de indruk had dat die niet veel uitwerking had
den op zijn majesteit) had ze hem toegeroepen, om hem 'eens en voor goed' op de huisre
gels te wijzen. Daarin was 'zijn onder geen enkele voorwaarde toegestaan' en ze had er iro
nisch aan toegevoegd dat de 'wet van voldoende oorzaak' toch ondertussen wel niet zou 
zijn ingetrokken. Daarna had ze zich weer terug getrokken, natuurlijk zonder ook maar de 
geringste indruk op zijn passief verzet gemaakt te hebben. Dit morele tochtje dat ze nood
zakelijk vond, had ze van tijd tot tijd herhaald, natuurlijk met steeds het zelfde nonresul
taat, ja ze verwachtte niet eens een andere uitkomst tot ze zich tenslotte op een dag tot 
zulk een laag en hysterisch gezeur tegen zijn 'onbestaanbaar optreden' had laten meesleu
ren, dat ze daarmee elke kans op beschaafde betrekkingen tussen haar en hem had ver
speeld.

*
We onderbreken hier even om de verschillende en vreemde gebeurtenissen te overpein

zen. Het was een contradictio die het ouwetje zo uit haar doen had gebracht, maar dat zou 
ons tegenwoordig vreemd voor kunnen komen, want die tegenstelling is nu juist de belicha
ming van de antithese. Laten we dan bedenken dat Mevrouw Vluchtig oorspronkelijk, dus 
ten tijde van Bamba's geboorte heel naïef was en alleen maar het niet dialectische en de 
echt paradijselijke vrede kende van het door niets verstoorde Niets. Dus die ervaring van te
genspraak was iets compleet nieuws voor haar. Ze was haar onschuld werkelijk kwijt ge
raakt door de vreemde aanwezigheid van Bamba; en niet zo zeer in een klap. Maar het was 
een geleidelijke ontwikkeling, een onophoudelijke mentale wrijving die de coexistentie met
de god met zich mee gebracht had. Daardoor was hij er de oorzaak van dat dat ze tenslotte 
die geneigdheid tot tegenspraak ontwikkelde die tegenwoordig als zo vanzelfsprekend en 
zo typerend voor haar wordt aangezien. Later komt ze, vanuit haar rampzalige metafysi
sche toestand tot de formule dat paradoxen er alleen maar zijn omdat er 'onmogelijk zijn' 
is. Tegenspraak als zodanig komt alleen uit dat schandaal voort. Samenvattend duidde ze 
niet zijn als de thesis en het zijn daarentegen als de 'eerste antithese'. En nog weer later 
kreeg ze er plezier in de dingen te bespotten omdat die niets anders waren dan de 'gaten in 
het Niets'. Die formuleringen kunnen we dan wel grappig vinden, want wij zijn er aan ge
wend om vanaf de bodem van het zijn te redeneren; maar in werkelijkheid zijn ze helemaal
niet grappig maar alleen maar 'omgekeerd': het zijn formules uit een 'tegenvoetse ontologie'
die net zo min fout zijn als de aanduidingen van boven en onder bij de Chinezen, die omdat
ze aan de andere kant van de globe leven met hun hoofd naar de afgrond van het heelal 
hangend rond marcheren en zelfs naar beneden hangende huizen bouwen, – kortom vanuit
het perspectief van Mevrouw Vluchtig is onze ontologie de tegenvoeter. Maar daarmee lo
pen we al op de zaken vooruit.

Welke pijn het haar ook kostte op een dag moest ze toch erkennen dat 'het novum' – 
want zo betitelde ze de nieuwe god – een blijvertje was. Het liet zich niet wegzetten als 
pure waan of intermezzo. Dus kon ze ook niet doorgaan met haar spelletje waarin ze hem 
als lucht behandelde door hem te ontkennen. Na de zojuist gegeven filosofische ophelde
ring kan daar geen misverstand meer over bestaan. Zij gaf niet zo zeer ruimte aan de ge
dachte dat Bamba mogelijk was (die erkenning was haar te schandelijk en in strijd met elke
logica) maar alleen dat hij was. Zij erkende dus niet dat zijn bestaan bewijskracht had; de 
gedachte dat er ooit iets zou kunnen opduiken dat krachtig genoeg zou zijn om die onmo
gelijkheid omver te krijgen vond ze ook te gek voor woorden. Want die onmogelijkheid was
ook noodzakelijk, terwijl Bamba's zijn slechts toevallig was en tegen de regel en dat ook 
zou blijven zelfs als het zou blijken eeuwig te zijn (wat immers nog niet uit te maken 
viel).Want de eeuwige geldigheid van haar grondprincipe dat uit niets (alleen) niets kon 



worden, kon door niets weerlegd worden ook niet door de carnavaleske eeuwigheid van 
een god die tegen de regels in existeerde. Haar antiempirisme was dus straffer dan alles 
wat ons uit onze westerse filosofische traditie bekend is, en van een zo onovertrefbare vast
beslotenheid dat de door Plato in diskrediet gebrachte wereld der verschijnselen als een ka
rakterloos tussen Ja en Neen bengelende speculatie aan moet voelen.

Natuurlijk kan de verteller niet loochenen dat de houding van Mevrouw Vluchtig tegen
over het zijn hem ook vaak absurd voorkwam, om niet te zeggen: ziekelijk, en dat hij dat 
nu zelfs nog vindt. Hij is zelf ook maar een zijnde. En het is veel te veel gevraagd om van 
een zijnde te verlangen dat hij het constant maar opbrengt zich van dat vooroordeel los te 
maken dat dus het niet zijn het normale is of zelfs het positieve. Daarin heb ik, die u over 
deze toestanden inlicht dus niet veel voor op u. Ik heb hetzelfde gebrek als u: het ontolo
gisch vooroordeel. Maar daarmee is natuurlijk ook weer niet gezegd dat wij het 'tegenvoets 
gebrek' waaraan Mevrouw Vluchtig lijdt voor abnormaal houden. Als wij dat zouden doen 
en onze plaatselijke ontologische kijk op de zaak zouden verabsoluteren zouden we daar
mee slechts onze kleingeestigheid bewijzen; en als wij uitroepen : “Hoe kan nu een ding 
niet een zijnde wezen!” dan zou die kreet net zo geborneerd zijn als van die koorddanser 
op zijn koord: “Hoe bestaat het nou dat een mens niet uit Frankfurt komt!”

Laten we sportief blijven tegenover Mevrouw Vluchtig, het was niet haar schuld dat zij 
het ongeluk had als eerste voor het blok te staan namelijk, dat ze het bestaan zowel als de 
onmogelijkheid van het bestaan van een zijnde moest erkennen. Dat was alleen Bamba aan 
te wrijven. Omgekeerd kan het feit dat ze die dubbele waarheid zo moeilijk kon verwerken 
en dat die gebeurtenis DE schok van haar leven betekende waarmee al haar idealen instort
ten, alleen maar bewijzen dat ze een buitengewoon goede harde kern bezat. Ze was in elk 
geval toen nog zeer serieus; veel serieuzer dan wij, die de dubbele waarheid als een van
zelfsprekendheid accepteren. Wij hebben ons met het bestaan van de wereld (hoewel we 
haar ontstaan als we heel eerlijk bij ons zelf te rade gaan voor onmogelijk houden) zo ver
trouwd gemaakt dat wij die tegenspraak helemaal niet meer voelen. Tot zo ver de morele 
beoordeling van het geval.

*

Maar hoe we de reactie van Mevrouw Vluchtig ook beoordelen, de situatie waarin ze te
recht gekomen was beleefde ze als de paniek van iets net niet gehaald te hebben. Als ze 
nog iets zou willen maken van niet zijn leek het haar volstrekt onmogelijk om zo verder te 
leven als tot nu toe. Ze overlegde: als het zijn van een god hoewel onmogelijk toch mogelijk
was (neen, niet mogelijk maar toch werkelijk) – waarom dan niet net zo goed nog andere? 
Als dat novum van zijn in een gewoonte zou ontaarden bleef er voor haar dan nog wel een 
plek, een onderkomen voor het niet zijn? Zou men haar op haar laatste hofje terugdringen?
Misschien zou men haar wel dwingen te emigreren. En dat op haar leeftijd! Dat moest er 
nog bij komen. En zo kwam het dat ze van de ene op de andere dag met een paniekerig, 
verbijsterd of heldhaftig besluit het roer van haar leven omgooide. Zij, de ooit zo vreedza
me, zo geordende, zo trage begon een werkelijk hectisch leven te leiden; een leven dat aan 
geen ander doel meer gewijd was dan tegen te gaan dat de tegenspraak de overhand zou 
krijgen en de apocalyps die in die tegenspraak loerde te voorkomen. Ze verklaarde dus het
zijn de oorlog. Opgejaagd door schoonmaakwoede uitgedost met emmer, borstel en de 
scherpste schoonmaakmiddelen, trok ze er elke morgen rammelend en wel op uit als een 
strijdbaar kamermeisje. Op de knieën glipte ze door de eindeloze vertrekken van haar rijk 
om het niets glad te schuren, holten te inspecteren, scheuren uit te krabben en elke moge
lijk bambaanse wil om te zijn waar dat zich maar aan kondigde in de kiem te smoren en 
ook maar het kleinste goddelijke ongedierte te verdelgen voor het kans zag uit te breken.

In die hectische toestand bevond Mevrouw Vluchtig zich: verscheurd door afgunst en op



gejaagd door angst toen ze bij thuiskomst van haar schoonmaaktour de brief van Bamba 
vond. Ze geloofde haar ogen niet. Dit was nog nooit gebeurd. Dit bericht kon niks goeds be
tekenen. Maar juist omdat ze ervan overtuigd was dat dit schrijven een hoogst onaange
naam ja zelfs catastrofaal bericht zou brengen kreeg ze het, afgejakkerd als ze was niet voor
elkaar het nog die avond te openen. Toen ze dat de volgende morgen wel deed met een ge
forceerd terloopse beweging, alsof ze daardoor het bericht kon dwingen slechts terloops 
iets te melden, bevatte het inderdaad niets anders dan de uitnodiging, en dat was toch, hoe
omineus op zich al, op zich geen catastrofe. Ze vond het weliswaar afschuwelijk om haar 
poetswerk ook maar voor een minuut te onderbreken en die tijd aan iets anders te vergooi
en, want het was het enige dat haar nog rust gaf, zoals dat gaat met elke plichtsvervulling, 
het was zelfs haar favoriete bezigheid geworden. Toch twijfelde ze er geen ogenblik aan dat
ze op de uitnodiging in moest gaan. Maar niet meteen, dat leek haar onpraktisch. En niet 
alleen omdat ze Bamba het genoegen niet wilde doen van haar volgzaamheid maar ook 
omdat ze bang was voor de ontmoeting en zeker niet minder bang dan Bamba zelf.

Zo was ze er dus aan toe toen ze de volgende dag nors, angstig, ongeduldig, op voor
hand en in elk geval verbijsterd, hoog geschort en dampend van haar penetrante salmiak
lucht3 met een borstel in haar rechterhand en een emmer in de linker op Bamba afstapte. Je
kan beslist niet zeggen, dat ze er als bezoekster uitzag. En toen ze hem rauwelings wilde 
uithoren met een “En wat is er nu weer!”, had Bamba het liefste zijn hele wereldschep
pingsplan laten schieten om vervolgens voor alle eeuwigheid rustig terug te keren naar zijn 
spelen met mogelijkheden. Maar daar was het nu te laat voor. Nu moest hij zich maar hou
den bij wat hij begonnen was.

Ze laten het afweten

“Weet U wat”, begon hij dus, en de opgewektheid waar hij zo op geoefend had moest hij 
nu hard maken, “weet U wat? Ik heb dus een idee”.

“Vooruit, vooruit”, vuurde ze hem aan “Kom op”.
“Ik heb dus een idee, herhaalde hij “ Ik dacht zo dat ik maar eens een 'wereld' moest 

scheppen”.
“Een wat?”
“Ik wilde het maar 'wereld' noemen” zei hij en spelde het.
“Wel, wel: wereld!” herhaalde ze het breeduit. En toen: “En wat is dat dan wel?” [24]
Hij wilde niet al te rechtstreeks worden. “Iets dat ik niet ben”, omschreef hij het eerst 

maar eens, maar zijn poging om zich in te dekken faalde.
Want Mevrouw Vluchtig trok bleek weg. Iets dat hij niet was. Daar had je het nu. Dat be

stond dus echt. En het heette dus 'wereld'.  Hoe terecht was al haar gepoets. Haar sopje 
klotste over de rand van haar emmer.

“Alstublieft” riep Bamba, die hulpvaardig een stoel onder haar schoof en de emmer van 
haar overnam. “Zo erg is een 'wereld' vast niet.”

Mevrouw Vluchtig wierp hem een  woedende blik toe.
“Weet U” zei hij opgewekt, alsof ze al ingestemd had. “Enkel maar een gril”.
“Maar wel,” mompelde ze, maar het woord kwam niet vlot over haar lippen, maar wat 

deed dat er toe? – “maar wel een gril die er is”.
“Maar mijn beste Mevrouw Vluchtig” opperde hij nu vriendelijk “moeten we nu meteen 

zo'n hard woord gebruiken?”
“Duidelijk” vond zij duister.
Hij schudde het hoofd en gaf haar vriendelijk ongelijk.
“Om kort te gaan”, zei ze met hese stem, “weer typisch iets van U. Ik ben het beu”. Ze 

3 Vertaler: NH4Cl. 



stond op “Ik ben het helemaal zat”. Onzeker pakte ze haar emmer.
Bamba nam echter geenszins genoegen met dit korte gesprek. In tegendeel. Hij kwam 

net goed op dreef.
“Maar Mevrouw Vluchtig toch!” riep hij joviaal en drukte haar weer terug op haar stoel. 

“Typisch iets voor mij?!”
Zij keek hem fronsend aan.
“Typisch voor mij? Waar denkt U dan aan?” en hij begon te lachen.
Zoek het maar uit. “Sprak U niet van zijn?”
“Niet dat ik weet. Maar nu U zelf het woord toch in de mond neemt... ja. 'Zijn', goed ”
“Maar?”
 “Maar er zitten nog al wat verschillen tussen 'zijn' en 'zijn'. Tamelijk grote verschillen 

zelfs.”
Ze wist in de verste verte niet waarop hij zinspeelde.
“Zeg, denkt U soms dat ik me zelf concurrentie aan wil doen? Of dat ik de boomtak van 

mijn uniekheid waarop ik zit, zelf ga afzagen?”
Dat klonk niet geheel ongeloofwaardig. Dat was zijn eigen belang. Zou ze zich dan toch 

te gauw hebben laten bang maken?
“Maar?” vroeg ze langzaam.
“Maar half en half. Wel een zijn. Maar natuurlijk iets met veel minder zijn dan dat van 

mij... wat zeg ik, iets wat oneindig minder zijn is. Of men zou moeten willen zeggen... ”
Maar wat men precies had willen zeggen, slikte hij toch maar liever in. Want het leek 

hem net iets minder onwijs als hij zijn project kleineerde dan dat hij direct al het radicaal 
nieuwe ervan aan haar openbaarde.

Mevrouw Vluchtig luisterde uiterst geconcentreerd, maar zonder ook maar het minste te 
begrijpen. Dat zij zich nooit bezig gehouden had met een verschil in zijnsgraden, was niet 
verwonderlijk gezien haar afkomst en haar gebrekkige opleiding. En verder was zo'n bezig
heid tot op heden ook volmaakt overbodig geweest. Maar ze voelde zich wel iets zekerder.

“Dus beslist niet iets van uw soort, zegt U?”
“Erewoord”, antwoordde hij.
“Goed. Dus iets dat minder is dan U”. En na even nagedacht te hebben (wat blijkbaar 

niks opleverde) “Wat dat dan ook betekenen mag.”
Hij knikte gerust stellend. “Zelfs veel minder. Want het moet van mij afhankelijk zijn, 

een aanhangsel van mij.”
“Je zou dus kunnen zeggen,” verzuchtte ze en ze klonk alsof ze op de prijs van iets zat af 

te dingen, “dat het in zekere zin niets en niemand zou moeten zijn”.
“Helaas”, antwoordde hij toen “zo ver kan ik nu ook weer niet gaan. Niets en niemand 

dat zou echt te bescheiden zijn. Dat moet U toch ook toegeven, Mevrouw Vluchtig. Iets 
moet het wel zijn. En zijn idem dito. In zeker zin moet het zelfs onafhankelijk zijn.”

Ze fronste. “Dat klinkt volstrekt onzinnig” zei ze “en absoluut onmogelijk”.
“Wat?”
“Wel, dat iets is en aan de andere kant ook weer niet is. Waar hebt U het vandaan dat zo 

iets...”
“ 'Wereld' ” vulde hij aan. “de kern ervan zal 'wereld' heten.”
Ze schudde haar hoofd. Misschien moest ze hem hier wat tegemoet komen. Maar zo ver 

zeker niet. De naam 'wereld' overnemen, die haar overigens onverschillig liet en daarom be
lachelijk voorkwam, dat vertikte ze. “Hoe komt U erbij dat zo iets überhaupt mogelijk is?” 

“Er is veel mogelijk”, bromde hij veelzeggend.
“Helemaal niet” wond ze zich op. “Dat weet U zelf heel best. Ex nihilo nihil. Op zijn 

Duits: helemaal niets.”
“U maakt het ons bepaald niet makkelijk”, zie hij verzachtend. En dan met de hand op 



zijn hart en met een buiging: “En ik? Ben ik dan ook niet mogelijk geworden?”
“Laat maar zitten!”
“Hoort dat wel echt bij U, Mevrouw Vluchtig, dat U de ogen daar zo voor sluit?” En dan, 

half  bescheiden en half dreigend: “Uiteindelijk ben ik geen uitzondering, Mevrouw. In ie
der geval minder dan U schijnt aan te nemen. Er is uiteindelijk nog wel ander zijn dat zou 
kunnen zijn.”

“Wat!?” riep ze verschrikt, “Dat bestaat al?”
“Maar natuurlijk! Wat er zou kunnen zijn is er natuurlijk al. Virtueel.”
“Virtueel?” herhaalde ze alsof dat woord bijzonder gevaarlijk klonk.
“Zeker. En of het wordt, of het actueel wordt...”
“...dat hangt helemaal alleen van U af, wilde U zeker zeggen?”
Hij maakte een gebaar dat deze vraag niet bepaald bevestigde maar ook niet duidelijk 

ontkende.
“En hoewel het van U afhankelijk is, zou het … onafhankelijk moeten zijn?”
Dat ze het woord 'hoewel' gebruikte irriteerde Bamba buitengewoon. Hoe kregen den

kende wezens het toch voor elkaar dat ze zulke evidente ontologische waarheden van zo 
fundamentele eenvoud niet inzagen...! Waarheden die ook nog eens compleet apriorisch 
waren dus geen enkele empirische zijnservaring nodig hadden dat lag ver buiten zijn hori
zon. Inderdaad is er niets dat intelligente wezens moeilijker kunnen begrijpen dan de aard 
van de domheid.

“Hoewel”, riep hij dus, “Wat nou 'hoewel'? Die beide woorden betekenen toch precies 
hetzelfde!”

“Welke twee woorden?” vroeg ze geheel in de war.
“ Nou, 'afhankelijkheid' en 'onafhankelijkheid' natuurlijk. Wat is uiteindelijk duidelijker 

dan dat iets wat afhankelijk moet zijn op een of andere manier, minstens in een ontologi
sche minimumbetekenis ook onafhankelijk moet zijn, en een zelfstandig iets.''

Hiermee stootte Bamba Mevrouw Vluchtig natuurlijk zwaar voor het hoofd. Een ogenblik
dacht ze zelfs: “Wat hebben de heren academici weer een lol!” Maar toen schrok ze op
nieuw, want hij had tenslotte niet eens helemaal ongelijk; want zij had hem voor hij opge
doken was ook niet voor mogelijk gehouden. En dat hij er desondanks was, kon ze al lang 
niet meer ontkennen. Als ze had kunnen vermoeden hoe grote broek hij aantrok en hoe 
moeilijk het hem viel, neen hoe volslagen onmogelijk het voor hem was, om in plaats van 
zijn argumenten en aanwijzingen de dingen zelf te scheppen: dan zou ze heel wat minder 
pessimistisch geweest zijn.

“Of niet soms?” ging Bamba verder, want nu kwam er een zeer primitief enthousiasme 
over hem, omdat hij in zijn ontologische vaarwater terecht was gekomen. 'U moet toch ook 
plezier hebben aan denken, Mevrouw Vluchtig! Dit is echt een elementair punt. En als U dit
punt een keer begrijpt zult U het nooit meer vergeten. Dus. Probeer mij even te volgen. Zou
iets, wat van iets anders afhangt en dat toch niet ergens ook onafhankelijk zou zijn eigenlijk
wel bestaan? Ik bedoel: als een zelfstandig iets? Ja of Neen?”

Die vraag bleef voor haar puur ruis.
'Natuurlijk niet!” schreeuwde hij in haar plaats.”Want als het niet ook maar een spoortje 

zelfstandig zou zijn zou het immers samenvallen met datgene waar het van afhangt. In het 
onderhavige geval dus van mij! En alles zou dan een zijn, en alles zou dan massief zijn en 
alles zou dan door en door eleatisch4 zijn! Of  niet!”

Ze zat er bij als door de bliksem getroffen. Maar niet omdat zijn argumentatie zo'n in
druk op haar had gemaakt, maar omdat de hemel weet waarom het woord 'eleatisch' haar 
zo verschrikkelijk in de oren klonk.

Bamba zag haar schrik zeer tevreden aan. Hij begreep die volkomen verkeerd. “Nou,” 

4 Vertaler : Van de filosofen van de zgn eleatische school heeft Bamba zijn stelling ex nihilo nihil.



snoefde hij, “daar kijk je toch van op!”
Dat weerlegde ze niet.
“Het mysterie van de dialectiek” mompelde hij met welbehagen.
“Wat ik nog wel weten wilde”, zei ze ietwat kleintjes.
“Nou?” Hij scheen zeer genadig.
“Wel waar moet ik me onder de huidige omstandigheden op in stellen?”
Bamba knikte begrijpend.
“Ik bedoel: er vanuit gaande dat dat onmogelijke ding waarvan U beweert dat het min

der zijn zal dan U, echt het licht zou zien.”
“Hola” deed hij en zette een slim gezicht.
“Wat is er nu weer?”
“Goed, dat U het vraagt” antwoordde hij. “Maak U zich daar geen valse illusies, Mevrouw

Vluchtig, geen valse illusies! Want minder dan ik zal het ding vast en zeker niet zijn”
“Mijn hemel. Maar?”
“Alleen maar minder zijn” 
“Daar ligt de klemtoon op?”
“Zonder meer”.
Ze probeerde snel uit te rekenen of die klemtoon voordelig voor haar was of nadelig, 

maar dat kon ze in de gauwigheid niet  uitmaken.”Geeft U daarmee aan, dat dat zijnde in 
zekere zin ook meer dan U moet zijn?”

“Maar mijn beste Mevrouw Vluchtig” en hij maakte met zijn handen tegen de borst een 
buiging “ik ben uiteindelijk toch maar een!”

Dat is waarachtig ook wel genoeg, dacht ze.
“En dat ding?” vroeg ze
“Zal ook wel tamelijk verschillend zijn. Echt goed van U dat U daar naar vroeg. Want ik 

zou U dankbaar zijn, als U zou willen proberen aan dit feit te wennen. Met van alles tot ge
volg. (Was fällig ist, ist allerhand) ” 

*
Wij hebben natuurlijk geen moeite met deze pluralistische gedachte. Dat er meer is op 

deze wereld is ons (hoewel meestal niet eens noodzakelijkerwijs) meestal wel vertrouwd. 
Maar voor Mevrouw Vluchtig kwam die gedachte als een complete verrassing.. En hoe had 
ze ook die gedachte kunnen komen, omdat de angst die haar binnen stroomde bij de aan
kondiging van zijn überhaupt, haar ziel vulde tot in het verste hoekje, en dus voor andere 
problemen geen plaats overliet. Geen wonder dus dat zij het onderscheid tussen 'wereld' en 
'dingen' dat Bamba met zo veel vanzelfsprekendheid poneerde (beide woorden een aandui
ding van zijn en de rest telde niet) nog niet gemaakt had; en geen wonder dan ook dat ze 
nu vertwijfeld de armen in de lucht gooide.

“Van alles?”, riep ze. “Verscheidene? Wat durft U me nu weer op te dissen? U denkt  toch
niet met een derde te komen?”

“Rustig maar”, trachtte hij haar te kalmeren. “Natuurlijk maar een. Beslist maar een we
reld. Maar die ene bestaat wel uit meerdere onderdelen.”

Haar mond bleef open staan.
“Ze valt uiten?” vroeg ze vol ongeloof. “U bedoelt dat ze weer in duigen valt, zodra ze er 

maar is?” Maar hoe veelbelovend dat vooruitzicht ook mocht klinken, – ze had geen moed 
meer om dat te hopen; daarvoor was ze nu net weer te wantrouwig. “Meent U dat serieus?”

“Natuurlijk” antwoordde hij ongeduldig. “Natuurlijk meen ik dat serieus. Als die wereld 
dat niet zou doen zou ze immers geen wereld zijn.”

Inderdaad vond hij haar gebrek om deze (volgens hem) vanzelfsprekende ontologische 
feiten te begrijpen maar ouwevrouwen koppigheid.

“Lieve help” riep hij “wat nu eenmaal een a priori is bij ieder gewoon verstaan van alle 



mogelijke werelden, – en pluraliteit van haar elementen, ik bedoel: dat er meer dan een 
voorwerpen in de wereld zijn dat hoort er toch wel bij, of niet soms? Dat kunnen we toch 
maar niet zo alsof het niks is omver keilen?!”

Dit was toch echt te veel! Hoe moest ze dit bij houden! Ze had nog niet eens de tijd ge
had om de gedachte van de pluraliteit op te pakken, en daar kwam hij al weer met wat 
nieuws. Wat was dat ook al weer geweest? Hij die zich zelf tegen alle reële begrippen in, 
het zijn binnen had geschoten, en daardoor alles, letterlijk alles, op zijn kop gezet had, hij 
durfde te beweren dat er niks omver gegooid kon worden, en dat hij onder het beperkende 
dictaat van een begrip stond en dan nog wel van een begrip, een 'wereld' die nog niet eens 
bestond en die hij zelf wilde maken. Dat was belachelijk. Dat moest hij een ander maar wijs
maken. Uitvluchten vond ze dat. Versleten uitvluchten. En terugkerend tot haar angst voor 
het vele, voor wat hij zo pesterig 'van alles' had genoemd, vroeg ze: “Dicht?”. En nu begreep
hij het niet.

“Of dat vele dicht op elkaar zitten zal!”
“Oh, dat” En hij herhaalde dat spottend: “Dicht op elkaar gepakt? Hoe zou het dicht op 

elkaar gepakt kunnen zijn? Ik heb U zojuist toch duidelijk bewezen dat als het dicht op el
kaar gepakt was, dat het dan een zou zijn; en dat dat ene dan massief zou zijn en door en 
door eleatisch.”

Mevrouw Vluchtig schrok weer. Waar kwam toch die dodelijke allergie voor het woord 
'eleatisch' vandaan? 

“Wat het zou zijn, interesseert me helemaal niet zo zeer” fluisterde ze tenslotte.
“Dat is niet erg verstandig van U” vond Bamba, “Maar?”
“Maar alleen of er nog plaats voor mij overblijft ”
“Vanzelfsprekend. Massa's zelfs.”
Ze keek hem bang aan. Ze vertrouwde hem niet.
“Echt massa's” zei hij nog eens. Toch kon hij een gebaar dat een zekere beperking aan

duidde niet helemaal onderdrukken.
“Dacht ik het niet!” fluisterde ze. “Dus?”
“Mens!” zei hij “U kunt toch niet ontkennen dat U tot nu toe meer ruimte had dan nodig,

Mevrouw Vluchtig, veel meer dan dat zelfs!”
Ze wachtte af.
“En daarom wilde ik U vragen..”
“Wel...”
“Een kleinigheid. Alleen maar dat U zich – zullen we dat noemen? – een beetje veran

dert.”
“Veranderen?”
“Zullen we zeggen: een beetje in te perken?”
“Mij in perken?”
“Het mag natuurlijk geen naam hebben. Niet uw wezen; dat blijft natuurlijk recht over

eind”
“Dat is wel erg genadig. – Maar?”
“Maar...” Hij zocht naar woorden en zijn handen begonnen figuren in de lucht te trek

ken, alsof hij hoopte dat zijn gebaren de juiste woorden naar boven zouden halen. “Alleen  
wat uw lijn betreft; alleen uw figuur”, zei hij tenslotte.

Mevrouw Vluchtig was met stomheid geslagen. En het duurde een hele tijd eer ze ( met 
een heel andere stem en in een toonsoort die beslist een octaaf onder haar gebruikelijke 
lag) reageerde. “Je hebt het wel erg hoog in de bol, jonge man”  Ze kuchte.

Bamba keek haar vol onbegrip aan.
“New look hè?” zei ze. “Dat kun je net denken!”
Bamba was veel te naïef om te begrijpen waarom ze zo ontdaan was. “Het schijnt dat U 



iets verkeerd begrijpt” opperde hij. “Ik vraag U alleen om een bepaalde vorm aan te 
nemen”.

“Precies. Dat is het”.
“Een negatieve vorm dus. Een namaakvorm.”
“Ik heb U prima begrepen.. Meteen al van het begin.”
Hij schudde het hoofd. “Neen, Mevrouw Vluchtig, dat kan vast niet. Wat ik U vraag is: 

geef U moeite om Metaxü te worden. Een tussendedingen. Mag ik het zo zeggen: kronkel 
een beetje.”

Mevrouw Vluchtig was nu zo verontwaardigd dat ze alle beheersing verloor. Onbe
schaamd spreidde ze armen en benen uit om zich zo breed mogelijk te maken. “Dus dat wil
de je me vragen, jonge man. En hoe krijg je me zo ver?”

“Mijn hemel”, antwoordde hij “het is vooral ook in uw eigen interesse. Voor zo ver U de 
wens hebt om in de wereld te blijven.”

Mevrouw Vluchtig fronste de wenkbrauwen. Dat klonk veel te veel als een ultimatum. 
“Het wordt steeds fraaier! Vindt U niet, Mijnheer Bamba, dat het passender zou zijn als U 
zou zeggen dat die .. hoe noemt U dat beroemde ding van U ook al weer...”

“Wereld.”
“Exact. Wat een woord! Laat maar zitten. Dat U dus zou zeggen dat die beroemde we

reld van U in mij zou zijn? Het zijn in het niet zijn? En niet omgekeerd?”
Bamba hief zijn handen op. “Niet echt eenvoudig uit te maken” vind hij, “helaas!”
“Helaas!” herhaalde ze. Maar ik zou moeten kronkelen!”

*
Bamba was helemaal niet zo ondankbaar voor die onzakelijke opmerking van haar. 
“Alleen, U stelt zich dat allemaal veel te dramatisch voor! En veel te tragisch. Wat is er 

nou zo erg aan kronkelen. Ik kon me zelfs voorstellen dat U dat niet eens zo veel moeite 
zou kosten. Het zou een verzetje voor U kunnen zijn. Het is eens wat anders. En niet zo on
aangenaam. Stel U voor: nu eens om dit zijnde, dan eens om dat zijnde, steeds er vlak bij, 
de dingen pal op de huid zitten.”

Heus, hij had zijn laatste woorden helemaal niet oneerbaar bedoeld, en er niets anders 
mee op het oog gehad dan haar een beetje aan het idee laten wennen en haar remmingen 
wat los te maken. Maar of Mevrouw Vluchtig zijn woorden ook zo losjes oppakte, is een 
heel andere kwestie want ze luisterde angstig opmerkzaam naar hem, met een dromerige, 
vochtige blik in haar ogen die erop scheen te duiden dat er iets in haar weerklank vond. 
Maar wat precies was moeilijk te zeggen. Een hint was het ook maar, want haar angst voor 
de dingen stond nog steeds op de voorgrond, en een enkele beweging van haar hoofd vol
stond, om de verwarring die ze allerminst o.k. vond af te schudden. “Ter zake” zei ze toen 
ze zich weer in de hand had “om hoeveel dingen gaat het hier eigenlijk?”

“Om hoeveel?”
“U hebt me prima verstaan, Mijnheer Bamba. Uit hoeveel aparte dingen gaat die fameu

ze 'wereld' van U bestaan?” 
“U vraagt wel wat!”, riep Bamba. “Heus, Mevrouw Vluchtig, de ene vraag is nog meer 

niet te beantwoorden dan de andere!”
“Maak mij toch niks wijs!” zei ze. “Niet te beantwoorden! Van wie hangt het aantal dan 

af, behalve van U?”
“Zo eenvoudig is dat niet, mijn beste Mevrouw” verklaarde hij, maar hij had het onaan

gename gevoel dat hij zich op glad ijs begaf, want waarom het niet enkel van hem zou af
hangen hoeveel sterretjes er zouden staan, dat kon hij – indien al ooit – in dit stadium van 
het loven en bieden  beslist nog niet onthullen, “Zo eenvoudig is dat niet” zei hij dus. “En 
als U denkt dat dat zich van te voren zou laten tellen of nu al zou zijn te berekenen...”

“En waarom niet?”



“Omdat men dat van te voren niet weten kan.”
“Men? – Wie?”
“Niemand kan het weten. Men kan alleen maar weten dat het velerlei is. Dat staat vast. A

priori. Maar de beslissing hoe veel het is, en wat, die moet open blijven.” 
Waarom het ene vast stond en het andere van later zorg was, was natuurlijk voor Me

vrouw Vluchtig ook duister.”Maar ongeveer”, hield ze aan, “een ruwe schatting zult U toch 
wel gemaakt hebben.”

Hij schudde het hoofd. “Sorry, ook dat niet. Echt niet.”
“Dat klinkt naar rijkelijk veel.”
“Zo erg zal het wel niet worden” vond hij hoofdschuddend. “In tegendeel. Ik kan U zelfs 

verzekeren – en dat zal u gerust stellen – mijn devies daarbij is: 'Spaarzaamheid'. Entia 
praeter necessitatem non multiplicabo.”5  

“Wat is dat?”
“Meer dan beslist noodzakelijk wordt er zo lang ik daar over ga, niet aangeschaft.” ver

taalde hij.
“Noodzakelijk” herhaalde ze. “Beslist noodzakelijk! U wilt me ook nog bespottelijk ma

ken. Alsof er iets is dat noodzakelijk is! Terwijl de hele aangelegenheid een gril is. Dat zegt 
U zelf. Het is je reinste luxe. Beslist noodzakelijk” – En even later: “en wat verstaat U eigen
lijk onder beslist noodzakelijk?”

“Atomen bijvoorbeeld.”
“Ken ik niet. Groot? Klein?”
“Vergeet het.”
“Hoeveel?”
“Weet ik nog niet.”
“Weet U nog niet. En dat noemt U een wereld?”
“Meestal.”
“Nog iets anders?”
“Spiraalnevels bij voorbeeld.”
“Ook klein?” 
“Middelgroot.”
“En hoeveel?”
“Nou een hand vol.”
Ze was buiten zich zelf. En ze had zich nog wel opgewonden, vroeger, dat hij er was. En 

hij was er maar een! Belachelijk was dat geweest! Zonder twijfel was dit het einde! “Nog 
iets?”

“Werkelijk niets noemenswaardigs” vond hij. “aan bepaalde combinaties van atomen heb
ik nog niet gedacht. Puur assemblagespelletjes, tricks. Leverkruid  misschien. Of bot. Maar 
dat staat nog niet vast. En het is helemaal niet verplicht.”

“En compleet,” vulde ze duister aan, en haar woorden klonken als een afscheid, “com
pleet vermoedelijk ook niet”.

*

Eigenlijk is dat, zo taxeerde Bamba in de onheilspellende stilte die op dit slot volgde, he
lemaal niet zo weinig, wat het had opgeleverd. Hij was een heel eind opgeschoten. Hij had 
natuurlijk niet verklapt hoe hard hij die wereld nodig had, Dat hoefde ook helemaal niet en
al helemaal scheen het hem niet op zijn plaats bij hun eerste treffen. En ook had hij de 
hoofdzaak niet verraden: dat hij de schepping van de wereld niet in zijn eentje kon klaar 

5 Noot van de vertaler: De Engelse  wikipedia geeft aan dat dit een toespeling kan zijn op Willem van Oc
cam. 



spelen, dat hij het zonder haar hulp niet zou redden. Maar hij had de zaak op gang ge
bracht; zo'n beetje in elk geval dat was onbetwistbaar; de discussie liep en, zo kwam het 
hem voor, die was zelf ook al bijna een zijnde, en daarmee al zo iets als een stukje wereld; 
op zijn minst een vooruitlopen op wereld. 

Zonder twijfel: het feit alleen al dat deze onderneming die hij aeonen lang voor zich uit 
had geschoven, had plaats gevonden, was al een geweldig succes, om het even of ze al met
een succes had gehad of niet. En dit resultaat wakkerde zijn zelfvertrouwen enorm aan, zo
dat het hem even volstrekt overbodig leek om zich er het hoofd over te breken hoe hij mor
gen of overmorgen de onderneming zou voortzetten en uiteindelijk succesvol kon afronden.
Hoewel zijn kansen objectief gezien helemaal niet zo gunstig stonden – de hoofdzaak was 
immers nog onaangeroerd gebleven – aan vertrouwen ontbrak het Bamba dus niet.

Met Mevrouw Vluchtig was het precies omgekeerd gesteld. Als je bedenkt dat het slagen 
van Bamba's project van haar veto afhing, van haar  weigering zijn compagnon te worden, 
dan had zich in haar toestand eigenlijk niets wezenlijks gewijzigd. Ze had dus rustig kun
nen blijven. Maar ze had niet het geringste vermoeden van haar vetomacht. Maar ze ver
wachtte dat dat duizendvoudige 'ding' of de 'dings' op een dag net zo schandalig onver
wachts zouden opdoemen, als Bamba zelf. Dat was een volstrekt wanhopige positie.

Ze waren dus elkaars volstrekte tegenpolen. Hij voelde zich eigenlijk zoals zij zich had 
moeten voelen; en zij zoals hij eraan toe had moeten zijn. Als hij hoop had, dan had zij kan
sen; als hij zich in een duistere toestand bevond, dan bevond zij zich in een duistere stem
ming. Terwijl hij er tevreden glimlachend bij zat, en niets vermoedend genoot van zijn zo
genaamde succes, maakte zij haar laatste wanhopige taxatie, totdat ze tot de slotsom 
kwam, dat ze alles wat ze moest weten wel wist. En daarop stond ze op, want bovendien 
begon het onverdraaglijk te worden haar schoonmaak nog langer uit te stellen; ze sprak de 
klassieke woorden: “Ik heb het altijd al gezegd... je hebt er alleen maar problemen van.... 
Kronkelen!” Ze greep naar haar emmer en zonder hem een groet waardig te keuren, keerde
ze hem de rug toe en ging weg.

Toen eerst merkte Bamba wat voor brokken hij had gemaakt. Ja, natuurlijk hij had een 
volstrekt verkeerde toon aangeslagen, hij had een heel andere moeten aanslaan. In vliegen
de haast zocht hij naar een meer verzoenend woord, naar zo'n 'mogelijke' zin die hij in zijn 
talloze combinatiespelen had uitgeprobeerd. Maar er lag natuurlijk geen brug van de wer
kelijkheid naar het mogelijke. Niet een van al die zinnen kon hij nu ophalen.”De vloek van 
het a posteriori” mompelde hij wrang. Want het gesprek dat ze in werkelijkheid hadden ge
voerd dat had zich immers compleet anders ontwikkeld dan hij berekend had.

Mevrouw Vluchtig was al een heel eind van hem vandaan, toen hij haar nog eenmaal 
riep. Ze hield haar pas wel even in, om vooral maar niets te missen. Maar dat ze zich weer 
omgedraaid heeft, of zelfs stil was blijven staan, dat vertelt het verhaal niet.

“Alstublieft!” riep hij haar na, neen hij schreeuwde het haar na, al wist hij niet  precies 
hoe ernstig zijn stem wel klonk, hoe smekend en hoe zeer hij zich daarmee bloot gaf. – 
“Mevrouw Vluchtig, wat doet U nou toch! Maak U zelf toch geen overdreven voorstellingen.
Luister alstublieft! Gelooft U me toch. Er kan geen sprake zijn van ongemak voor U! Hé! Uw
domein blijft onaangetast. Zonder Niets kan ik toch ook niks!” Hij vuurde zich zelf aan. 
“Mevrouw Vluchtig, ik stel U natuurlijk schadeloos! Royaal zelfs. Dat spreekt van zelf! Hé! 
Het is ongevaarlijk, Mevrouw Vluchtig! Die woorden 'zijnde' en 'beslist noodzakelijk' hebben
U geshockeerd, Mevrouw Vluchtig! Maar dat zijn maar woorden, flatus voci! Zo erg zijnde 
gaat die wereld heus niet worden! Blijf toch staan, Mevrouw Vluchtig! Denk toch na, ook ik
heb u niet benadeeld. Zelfs ik niet! Op mijn in elk geval absolute zijn!”

Dat schreeuwde hij dus. Zelfs dat niet te schreeuwen woord 'in elk geval' schreeuwde de 
ongelukkige. Maar zij met de emmer in de rechter en de borstel in de linker hand ging wel
iswaar langzamer dan ze gewoon was, maar toch trefzeker verder. Zoals gezegd: alleen 



langzamer: meer succes kunnen we Bamba niet laten hebben. Maar al gauw had ze haar 
sinds tijden gebruikelijke tempo weer  te pakken. En Bamba staarde haar sprakeloos  na: 
hoe ze steeds verder weg liep alsmaar rechtdoor naar die plek in het Niets die vandaag aan 
de beurt was voor de schoonmaak., tot ze als een stip aan de horizon verdween. Waarop hij
– moeilijk te zeggen of dat berouwvol, berustend of opgelucht was – de drie klassieke woor
den mompelde: “Dus weer spelen.”

Bamba zingt, en Mevrouw Vluchtig valt van de ene schrik in de andere

Zo vergeefs verliep dus het eerste aftasten. Dat leed dus schipbreuk op de angst. Als 
Bamba te laf was geweest om zijn hele project op tafel te leggen en om recht toe rechtaan 
te zeggen dat hij haar voor de uitvoering van zijn plan nodig had, dan had zij op voorhand 
geweigerd zich überhaupt in te laten met het probleem van 'het ding', want het bericht dat 
er echt wel meer zijn in petto was, was ruim voldoende om zich af te sluiten. Het was dus 
aan wederzijdse angst toe te schrijven dat er opnieuw een windstilte aanbrak. De beslissing 
of er ooit een wereld zou komen of niet hing weer in het luchtledige.

Dat Bamba niet echt vertwijfeld was over de belachelijke afloop van zijn plan, hebben we
al vermeld. De reden daarvan was vooral dat hij op een verlegen minnaar leek, die ook als 
hij een blauwtje loopt trots is dat hij tenminste zijn mond open gedaan heeft, en die er een 
voldaan gevoel aan overhoudt de poging dan toch maar gewaagd te hebben. Vergeleken 
met zijn spel is deze 'ervaring' 'werkelijkheid'; die 'werkelijkheid' is al een overwinning. 
Bamba had dus een schoon geweten; hij had zijn plicht gedaan, hij had zijn bereidheid ge
toond; en voorlopig was het misschien helemaal niet te versmaden dat hij zich weer een 
beetje aan zijn oude gewoonten zou kunnen wijden zonder zich in dat moderne avontuur te
moeten storten van het scheppen van een wereld, wat beslist geen makkelijk risico zou zijn.

Maar zij, Mevrouw Vluchtig beoordeelde als rijpere vrouw de situatie vele malen ernsti
ger. Dat ze meteen weer verder ging met de schoonmaak kwam niet alleen omdat dat nu 
eenmaal haar oude favoriete gewoonte was, maar vooral omdat haar nu 'het zijnde' (wat is 
dat 'het zijnde' ? 'verschillende zijnden', 'allerlei zijnden' zoals hij het zelfs genoemd had) 
aangezegd was en daarmee had ze uit de meest bevoegde mond bevestigd gekregen hoe 
zeer haar apocalyptische achterdocht terecht was – om kort te gaan poetsen was noodzake
lijker dan ooit. In feite voerde ze haar hectische en blinde arbeidswoede zo hoog op, dat 
Bamba het niet laten kon haar zo nu en dan, als ze met blikachtig gerammel op een af
standje aan hem voorbij vloog gemoedelijk toe te roepen dat ze zich voor niets, maar dan 
ook helemaal voor niets zo afbeulde. Want op zijn erewoord hij zelf was niet een precedent,
waar op anderen zouden volgen, want hij was onherroepelijk het enige, definitieve laatste 
absolute zijn, het laatste dat uit zich zelf was ontstaan; en dat ze iets anders van zijn soort, 
dus andere goden nooit zou kunnen verdelgen, omdat die er nooit zouden zijn. Maar nog 
afgezien daarvan dat zij het verschil tussen 'absoluut' en 'relatief' zijn en tussen 'uit zich zelf
ontstaan' en ' geschapen zijn' nog steeds niet vatte, wat haar ook niets kon schelen, – een 
reden om Bamba te vertrouwen had ze nu nog minder dan ooit, want de bedrieger had zijn 
project een 'gril' genoemd. Dus had ze zijn plechtige beloften in de wind geslagen en werkte
nu deels om hem te tonen wat ze van zijn erewoord vond en deels omdat ze ervan over
tuigd was dat poetsen het vuil bewees en de jacht de buit. Ze draaide vaak zelfs nachtdien
sten wat een buitengewoon afschuwelijke zelfkwelling en zelfbedrog betekende, want in 
die diep zwarte uren kon ze de vergeefsheid van haar klus niet vaststellen. En dat was na
tuurlijk toch maar een kwestie van tijd: eens moest ze inzien dat haar moeite werkelijk te 
vergeefs was: het niets kon ook tussen zijnden overleven. Kort en goed: haar doodsangst 
was ongegrond. Een toevalligheid gaf haar het laatste zetje, en dat werd in feite een van 
haar merkwaardigste belevenissen (want het begon verschrikkelijk en liet haar zelfs van de 



ene in de andere ontzetting vallen, maar kreeg dan uiteindelijk een zeer gelukkig slot). 
Zoals we weten nam ze om naar haar verschillende werkplekken te gaan, graag een rou

te waarbij ze Bamba in het vizier kon houden, maar dan zo dat ze niet door hem gezien 
werd omdat hij zo in zijn spel verdiept was dat hij niets van haar vermoedde. Maar op een 
dag dat ze net als anders langs hem heen trok gebeurde het dan dat ze een vreemde roep 
hoorde – als je dat wat ze hoorde een roep zou mogen noemen. Want toen ze aandachtig 
luisterde – ze hield plotseling haar pas in, en stond met een voet nog in de lucht met gehe
ven gezicht naar het geluid gekeerd – toen scheen haar die roep geen roep, maar een hele 
serie klanken, een rivier van tonen die uit zijn mond opwelde en in een mooie langzame 
sliert, in knopen en kronkelingen door de ruimte slingerde. Eerst dacht Mevrouw Vluchtig 
dat die tonen op haar betrekking hadden (want op wie anders had onder de toenmalige 
omstandigheden ook maar iets kunnen slaan?) en toen had ze dan ook gedacht dat Bamba 
zij het op een vreemde manier, een nieuwe poging deed om haar aan te spreken. Maar die 
veronderstelling moest ze al gauw laten vallen, want zoals hij daar omspeeld door de fees
telijk kringelende banier als op een troon gezeten rondzweefde, zat zij achter zijn rug en 
riep hij blijkbaar naar domeinen waar zij zich nauwelijks ooit had opgehouden. Hij kon 
haar dus niet bedoelen. Daar kwam nog bij – en dat was echt alarmerend – dat zijn woor
den helemaal geen woorden leken, maar puur klanken die zij in geen geval begreep; wat 
des te onbegrijpelijker was, omdat zijn diepe donkere bas dit keer een betoverende licht
heid uitstraalde die ze nog nooit in zijn stem had gehoord. Het is niet helemaal onmogelijk 
dat deze betovering de angst van Mevrouw Vluchtig nog een beetje vergrootte want een 
eerste ontmoeting met iets moois heeft immers altijd iets beklemmends, in zekere mate is 
ze het begin van schrik. En Mevrouw Vluchtig had nog nooit de gelegenheid gehad om iets 
schoons tegen te komen. Zo staat ze daar, een been in de lucht, gezicht recht omhoog, meer
een gipsfiguur dan een godin en als ze er al iets van begreep of meende te begrijpen, dan 
alleen dat het niet om iets goeds kon gaan, want het betrof niet iets ouds. Geen wonder dus
dat ze de dolste theorieën begon uit te denken en dat het gekste vermoeden dat ze tenslotte
kreeg haar als een ijzeren band om de borst knelde.

“In het zijn roepen” fluisterde ze bevangen. “Was dit roepen (of hoe je deze beklemmend
mooie tonen ook maar moest noemen, want een 'roepen' was het eigenlijk niet) was dat 
niet Bamba's methode om zijn dingen te scheppen? Waarom zou dat niet kunnen gebeuren,
waarom ook dat niet, want bij hem, die onmogelijke figuur, scheen er niets onmogelijk te 
zijn?”

Wist men op welke methoden hij een optie had? Waren er dan andere methoden waar
mee men uit nietzijn zijn kon maken? Zou ze ook maar een enkele handeling kunnen noe
men die minder waanwijs en minder onmogelijk leek? Dus! Waarom dus niet door middel 
van roepen? Riep hij daarmee niet net zijn 'atoom' op, wat dat dan ook zou mogen wezen? 
Of zijn 'spiraalnevel'? Of zijn 'leverkruid'? Wat een namen zijn me dat! Of – en met een ruk 
trok de ijzeren band nog strakker – was wat Bamba daar in het zijn riep zelfs het ding? Ja
wel, het, het totale, wat hij 'wereld' noemde. Kon men het werkplan kennen dat hij opge
steld had voor zijn productie? Of hij inductief te werk zou gaan of deductief? Of hij bij het 
enkelvoudige zou beginnen om bij het geheel uit te komen? Of zou hij bij het geheel begin
nen en dat in stukjes uit elkaar plukken? Je wist niks. Helemaal niks.

“In het zijn roepen”, herhaalde ze. “Oproepen”. Het klonk onzinnig. Maar was het onzin
niger dan dat Bamba er was; hoe hij zich dan ook maar in het zijn binnen gezwendeld had 
of misschien wel binnen geroepen had. Was het niet juist daarom waarschijnlijk? “Quia ab
surdum6” fluisterde ze en hoewel ze daarbij het onaangename gevoel had daarmee zonder 
het te weten iemand anders te citeren, nog een keer “Quia absurdum.”

6 Vertaler: omdat het absurd is. Bekend is de christelijke variant: Credo quia absurdum dwz ik geloof omdat 
het absurd is.



Of – en nu dacht ze echt te stikken – was het 'ding' er al? Ergens daarachter, buiten haar 
territoir, stiekem gefabriceerd in een van die woeste slecht verlichte voorsteden van haar 
rijk waar ze zich  nooit om had willen bekommeren? En de nieuwe eeuw was al lang uitge
broken volstrekt onaangekondigd, helemaal als zijn zijn net zo achterbaks en stilletjes en 
alsof er niks was gebeurd, helemaal niets, – en die schepping had hij al lang achter de rug, 
voor hem was dat al verleden tijd of geschiedenis en misschien al saai – maar zij had die 
roemruchte gebeurtenis gemist met dat stompzinnige gepoets waarin hij haar gedreven had
(wie anders kon het geweest zijn? Om haar af te leiden had hij dat gedaan, deze puber, 
deze bedrieger, om haar mooi uit de buurt te houden van zijn zaakje). En zij, het was onge
looflijk, zij de aloude ervaren persoon – hoe vaak had ze zich zelf niet zo genoemd! – zij 
was er dus heus in getrapt, en had hem het genoegen verschaft, en daar hoog in die hemi
sfeer waarin hij wat rond orakelde en daar al wie weet hoe lang zat, daar troonde dus zon
der enige twijfel net als hij een tweede zijnde, een nieuw voldongen feit, een broedergod in
een voor haar onbegrijpelijk idioom. En dat werd door Bamba in de zijnsproblematiek bin
nen getroond en wie weet of die twee al niet over haar smoesden en haar uitlachten.

Die verdachtmakingen fluisterde de schrik haar in. Dat ze zich in die toestand nog steeds
niet bewegen kon, dat ze dus (met een voet in de lucht en steil opgeheven hoofd, half naar 
hem toe gekeerd en nog steeds omspeeld door de langzaam slingerende guirlande van klan
ken) nog steeds een gipsfiguur leek en ook dit keer het er voor hield dat het met haar ge
daan was, kunnen we met gemak meevoelen, want wij zijn er aan gewend op grond van  
kleinere aanwijzingen ons laatste uur te verwachten.

Het was dan ook puur toeval dat dit stilleven dat ze samen vormden, hij als roepende en 
zij als luisterende, niet tot definitieve toestand verstolde. In elk geval was de hint waardoor 
ze zijn mysterieuze bezigheid door kreeg zo belachelijk klein, dat ze er eerst helemaal geen 
betekenis aan toekende en er niet op ingegaan zou zijn, als ze er wel betekenis aan gehecht
zou hebben – hoe dan ook, het kwam haar voor dat ze twee lettergrepen met een zekere re
gelmaat hoorde terugkeren en dat ze die met enige inspanning kon duiden als bam en ba. 
Let wel: met enige inspanning. Want een aria uit een opera of een oratorium had ze nooit 
gehoord, en het zou rijkelijk vermetel geweest zijn om te beweren dat die twee klokslagen 
bam en ba die elkaar met lange tussenpozen opvolgden de naam Bamba opleverden. Dat 
zou al helemaal onterecht zijn. Het waren weliswaar onweerstaanbaar mooie eerder nog 
bevreemdende ja wel bijna onkenbare passages. Daarin trokken de stukken van zijn naam 
door verscheidene ja soms talloze noten heen. Daardoor dijden ze uit tot slierten of regen 
aan elkaar tot guirlandes, in plaats van dat ze lettergrepen bleven – maar ook hier ging het 
erom dat ze, als ze de moeite nam die ver van elkaar verwijderde of met elkaar vervlochte 
lettergrepen in haar geest bij elkaar te zetten de naam Bamba meende te kunnen vormen.

Dat was het dus wat haar was opgevallen, en dat was niet erg veel. Maar omdat ze niet 
over betere bronnen beschikte en omdat de meest wanhopige poging altijd nog beter is dan
de handen in de schoot te leggen, hield ze zich hier maar aan. Het kon in elk geval geen 
kwaad als ze eens probeerde ook de andere tonen bij elkaar te trekken, of daaruit wellicht 
ook een tekst  te vormen zou zijn – kortom: of het niet de moeite loonde zijn klanken nog 
eens te beluisteren maar dan anders dan zojuist, dit maal dus alsof ze een uit elkaar getrok
ken klankspiraal vormden die ze alleen maar hoefde te comprimeren om er een zin aan te 
ontlenen.

En kijk: die methode leverde meteen wat op. Nauwelijks was ze met haar experiment be
gonnen of ze had de tekst al te pakken. “Eigenlijk volstrekt onwaarschijnlijk” vond ze. De 
gedachte dat die woordenvloed van Bamba (of hoe moest je die klanken noemen) die al de 
hemel weet hoe lang ononderbroken gestroomd had uit slechts drie zinnen zou kunnen be
staan; en hij werd het maar nooit zat die te herhalen wat haar totaal ongelooflijk leek, en 
nog ongelooflijker vond ze dat ze er vroeger niks van gemerkt had. Maar ze kon er niet om 



heen: wat ze alsmaar beluisterde – en nu werd ook zij onvermoeibaar: ze kon nooit genoeg 
monsters nemen en ze kon het zich niet vaak genoeg laten bevestigen – daar was geen en
kel woord bij dat geen deel van die drie zinnen bleek te zijn die blijkbaar heel Bamba's re
pertoire vormden. Twijfel was dus nauwelijks meer nodig, nauwelijks meer mogelijk. De 
vreugde van haar filologische ontdekking maakte haar zo verbluffend gelukkig, dat het een 
hele tijd duurde voor ze op de gedachte kwam zich af te vragen welke informatie deze drie 
zinnen dan eigenlijk konden bevatten, wat ze dus betekenden en waarom Bamba ze zo on
vermoeibaar herhaalde – kortom: tot ze op de waanzin van die zinnen stootte. Want dat die
frases “Wees eeuwig geprezen, almachtige Bamba”, “Lof zij U eeuwig, alwetende Bamba” 
en “Eeuwig dank, algoede Bamba” in eerste instantie als pure waanzin op haar over 
moesten komen dat is natuurlijk niet verwonderlijk.

De vreugde over haar ontdekking verdween net zo snel als ze opgekomen was, en de 
schrik die haar een tijdje losgelaten scheen te hebben, kreeg haar weer te pakken.

“Bamba, die Bamba aanroept?” vroeg ze fronsend. Wie in hemels naam noemt hij daar 
'Bamba'? Is dat niet gekte? Wie kan hij dan 'Bamba' noemen? Roept hij wel 'een' Bamba? 
Wat betekent dat 'een Bamba'? Stonden haar dan meer dan een Bamba te wachten? Wel 
hem, maar dan in verschillende exemplaren? Of zou zelfs elk van zijn dingen 'Bamba' he
ten? Elk atoom? Iedere  spiraalnevel? Was dat zijn opzet? En die naam, zou die elk zijnde 
toekomen?

“Een soortnaam!” schreeuwde ze (ach verder dan het willen schreeuwen kwam ze niet, 
want haar mond stond open, maar ze bleef stemloos), “een soortnaam, dat is het, dat is 
het! Een soortnaam, in plaats van een eigennaam. Dat is het einde!”

Dit waren de plagen die Mevrouw Vluchtig in het nauw brachten. En terecht schrok ze 
zo, ja zeker, duizend maal terecht, al mag ons de aanleiding voor haar schrik ook raar voor
komen, en die panische reactie op iets van zuiver verbale aard zelfs hysterisch. Ik vraag U: 
wat is 'zuiver verbaal'? Bestaat dat wel? Zeg eens heel eerlijk: waarom zijn er soortnamen? 
Voor de grap soms? Moeten ze er misschien als dummies bij staan? Of niet veel meer – en 
dat bewijst dan hoe zeer Mevrouw Vluchtig het bij het rechte eind had – om zich voor te be
reiden op duizenden mogelijke, neen: waarschijnlijke, neen: blijkbaar bedoelde exemplaren
die hen duiden? Zijn het geen reuze vaten, die soortnamen, vaten die erop wachten morgen
of overmorgen (maar ooit zeker) met deze bedoelde dingen opgevuld te worden? Dus! On
schuldig?! Mijn hemel, als er iets niet onschuldig, maar omineus was, een voertuig van pro
fetie, een voorteken van wat zou komen, een garantie voor de toekomst, dan was het wel 
de soortnaam 'Bamba', die Mevrouw Vluchtig nu voor het eerst gehoord had. En als het 
arme mens bij dat inzicht verstarde, en als ze in het eerste gebruik ervan (of alleen maar in 
het eerste zogenaamde gebruik ervan de finale bevestiging van haar argwaan herkende, het
onweerlegbare bewijs daarvan, dat de uniekheid van Bamba puur voorlopig was geweest, 
en dat de Bamba die zij gekend had, alleen maar een Bamba was geweest, slechts een eer
ste testmodel, slechts een onder duizenden andere en dat die andere exemplaren alleen nog
maar op afroep stonden te wachten (maar dat is ook al een vorm van er zijn)  – of dat die 
anderen er werkelijk al waren – , dan had Mevrouw Vluchtig gelijk, duizendmaal gelijk, en 
er is geen enkele reden om haar hysterisch te noemen of uit te lachen.

Ach, en al helemaal niet omdat haar plagen zelfs met dit inzicht nog niet ten einde wa
ren, en haar portie schrik was toch waarachtig al groot genoeg. Dat er nog meer bij kon 
gaat ons voorstellingsvermogen te boven, en het was nog niet gedaan!

“Want veronderstel nu eens”, dacht ze (of probeerde ze tenminste te denken) “veronder
stel nu eens, dat die andere, die tweede Bamba er inderdaad is; of er is al een hele roedel 
van (jawel, een roedel, want wie weet hoeveel er in aantocht waren, want Bamba had des
tijds zelf toegegeven dat hij wat de aantallen betrof zelf nog in het duister tastte) werd dan 
dat wat Bamba zijn tweede toeriep op een of andere manier zinvoller? Waarom  'eeuwig ge



prezen'? Waarom 'eeuwige lof'? Waarom 'eeuwig dank'? Wat had dat te betekenen? Wat 
bracht hem, die toch onbetwistbaar Bamba de Eerste was, en die toch zelf die tweede 'gefa
briceerd' moest hebben, (of hoe men dat onmogelijke 'oproepen ook moest noemen) – wat 
in vredesnaam bracht hem er toe deze 'tweede', deze tweederangsfiguur, dit aanhangsel te 
huldigen? Was dat dan niet getikt, dat de meester zijn werk loofde? Volledig ongegrond? 
Om van de waardeloosheid en ijdelheid waarvan het getuigde nog maar te zwijgen. Ze was 
zelfs beledigd namens hem. Want vergeleken met de nieuweling die hij daar aanriep was 
Bamba, hoe zeer hij haar ook op de zenuwen werkte, al een instituut; en al was hij niet zo 
oud als zij of haar gelijken – vijandschap zus, vijandschap zo – hij was op de een of andere 
manier toch haar Bamba! Dat hij zich zo vernederde! Had hij dan echt niet in de gaten dat 
hij haar daarin meesleurde, haar daarmee vernederde? Eergevoel en waardigheid waren 
wel het laatste wat je van zijnden zou mogen verwachten! Daar zag je maar weer waar dat 
toe leidde, waar dat toe leiden moest dat er nieuwelingen bestonden, wezens die een begin 
hadden gehad. Dat bleef hun in het bloed zitten dat beginprincipe, dat raakten ze nooit 
meer kwijt, dat bubbelde en brouwde in hen verder die zucht naar het ongehoorde en die 
verkikkerdheid op herbegin. Alsof het al niet genoeg was dat hij er was! Hem was het blijk
baar niet genoeg. Hij moest zo nodig zich vermenigvuldigen, hij moest zo nodig ook nog 
een tweede Bamba hebben! En die tweede: in hem zou het ook weer bubbelen en brouwen 
en ook bij hem zou die drift om zich te vermenigvuldigen ingebouwd zijn en die zou ook 
weer een volgende Bamba moeten hebben, zijn Bamba, een derde dus!

Een mooi vooruitzicht, dat kon je wel zeggen! Het viel niet te bekijken waar dat op uit 
zou lopen, die vruchtbaarheid, dat zich vermeerderen, deze oneindige voortgang. En wat 
waren dat nu voor miserabele pedagogische principes, waar had hij die wel vandaan, dat 
hij deze nieuwkomer, deze tweede Bamba zo ontving met zo'n begroetingsceremonie, alsof 
die tweede de hemel weet wat voor ontologische grootheid was en alsof ze daar alleen, pet 
in de hand en rode loper uitgerold op hadden staan wachten, totdat hij eindelijk intocht 
zou houden, deze heilige Bambino, en alsof ze voor die tijd niet hadden geweten hoe ze het
zonder hem af hadden gekund! Ze kon het nu al horen: 'modern' zou Bamba dat noemen, 
en 'progressief'! Onzin! Wat was daar nou 'modern' aan?! Gek was het, helemaal gek, en 
waardeloos, en verderfelijk voor de jeugd ook nog een keer! Kon Bamba dan niet op zijn 
vingers uitrekenen welke invloed dat op de knaap zou hebben, wat voor een absoluut de
moraliserende indruk dat grote bordes en die muzikale ontvangst moesten maken? En wel
ke eisen die wel niet zou stellen, begrijpelijk ook nog een keer, en dat je hem dan zijn arro
gantie niet eens kwalijk kon nemen? Gewoonweg niet te vatten zo die ondoordacht! On
doordachtheid. Was het dat alleen maar geweest. Het was Bamba's principe natuurlijk, zijn 
programma, zijn positieve grondstelling. Dan kan ik makkelijk raden hoe hij zijn beroemde 
maxime zal formuleren. 'Hoe later hoe beter' vermoedelijk. Klinkt nog niet eens zo gek, een 
beetje voorsocratisch en beknopt, als een eeuwenlang overgeleverd gezegde. De zwendel! 
Deze valsemunterij! Nog een geluk dat ze het door had! Wat eerder was dus het kleinere en
het erbij komende het respectabelere – een fraai maxime waarachtig, terwijl je je hele leven
lang er trots op was geweest het enige te zijn over de volle breedte, en gisteren nog –  wat 
betekent 'gisteren' vandaag de dag nog –  had je trots op je eerstgeboorterecht kunnen we
zen!

“Trots” smaalde ze nu, “Vullis! Je telt niet mee, als je geen nieuwkomer bent! En al hele
maal niet als je onder geen enkele soortnaam valt – het gespuis!”

*

Zo ziet U maar: ze had zich mee laten slepen in een keurige opwinding, een fraaie ver
ontwaardiging.



Alleen klopt de uitdrukking 'mee laten slepen' niet helemaal. Want voor iemand die zo 
zeer vertrouwd is met Mevrouw Vluchtig, als wij het nu zijn, is het eenvoudig evident dat 
zij niet in de verontwaardiging raakte, maar die zelf een handje hielp, ze was niet maar de 
golf die opzwol, maar ook de storm die de golf opzweepte. En het ligt voor de hand, waar
om ze zo deed. Ieder van ons heeft wel eens gehoord van verlamden die in aanvallen van 
blinde woede hun verlamming weten te doorbreken of van doofstommen, die hun spraak 
hervinden omdat ze in aanvallen van heftige ontsteltenis het niet langer uithielden niet te 
schreeuwen. En bij Mevrouw Vluchtig lag het niet anders. Alleen nam zij wat anders onwil
lekeurig plaats grijpt zelf ter hand. Als ze dus voor de tweede keer 'Gespuis' roept, en nu al 
voor de derde keer, is dat dus niet omdat ze verontwaardigd was (wat wij overigens niet 
bestrijden) maar ook om die verontwaardiging nog aan te vuren, en om haar lichaam waar
van ze met genoegen vast stelde dat het begon te ontspannen helemaal te bevrijden.

En zie: ze boekte met haar drievoudige vloek een volmaakt succes. De kramp was weg, 
haar ledematen gehoorzaamden weer, ze was zichzelf weer meester, al voelde ze zich nog 
tamelijk verzwakt toen ze als een pelikaan probeerde haar vlerken uit te spreiden en bij wij
ze van proef op en neer begon te slaan. Ze baadde ook in het zweet van die vleugelslagen, 
maar het was voldoende  voor een begin; en voordat ze doorhad dat haar vleugelslagen 
haar daadwerkelijk ophieven, zonken het toneel van haar schrik en de malle Bamba die he
lemaal in trance door moduleerde al weg en ze werden langzaam kleiner daar onder haar.

Bamba geeft een concert 

Hoe erg ze zich bewust was welke richting ze ingeslagen was, valt moeilijk te beoorde
len. In elk geval zweefde ze niet weg in haar gebruikelijke richting, niet naar haar plek in 
de weidsheid van haar niets waar ze na haar poetstochten placht uit te rusten, maar recht 
omhoog in de engelachtig opstijgende Bambaanse gezangen waardoor ze omspeeld werd 
zoals een ten hemel varende barokengel door de wervelende plooien van zijn mantel.

Daar zweefde ze dus, en ze was al een andere dan die ze zojuist nog was. Zo net had ze 
zich nog door die Bamba die nu kleiner en kleiner wordend onder haar voeten weg zonk, 
laten inpakken. Ze zag van hem al gauw niks meer dan een schijfje zo groot als een munt, 
wat zijn achterover gebogen gezicht moest zijn, neen eigenlijk nog maar die kleine mond
holte waaruit de bandelier van zijn gezang zich ontrolde. Het viel haar bij elke vleugelslag 
moeilijker nog te bevroeden dat ze zich zonet nog door dat poppetje daar onder haar zo 
had kunnen laten intimideren, en dat ze het nodig had gevonden hem als 'gespuis' weg te 
zetten. Neen, beangstigend was die kleine dikkerd beslist niet meer, die punt daar beneden 
die zich 'Bamba' noemde. Veel meer was hij in vergelijking met de zee van niets die zich 
eindeloos om haar heen uitstrekte en die ze wederom als haar imperium in bezit nam, –  
veel meer was die Bamba iets meelijwekkends, zo niet iets komisch, een eenzaam insect. 
Hoe had ze de proporties zo kunnen verwringen en hoe had ze zich zo op een dwaalspoor 
kunnen laten leiden! En zonder dat ze het merkte liepen er tranen van opluchting over haar
wangen.

Zo zweefde ze daar dus en al omkransten de laatste uitlopers van Bamba's melodieën 
haar voeten nog, ze kon van zijn gezang al niets meer horen. En de bol van het rijk dat haar
omgaf was onmetelijk en geluidloos als altijd.

Dat ze zich die geluidloosheid meteen bewust was daarvan kan natuurlijk geen sprake 
zijn. Wat een wezen als eerste oppakt – en Mevrouw Vluchtig was in dat  opzicht geen uit
zondering – , is nu juist altijd dat waarop het bedacht is; en het vast stellen van onverwach
te verschijnselen, met name negatieve (en daartoe behoorde het gegeven dat Bamba niet 
meer te horen was) is altijd slechts voorbehouden aan een tweede ervaring, een wezenlijk 
te laat komende acte van opmerkzaamheid, die door de psychologen weliswaar niet ont



dekt is, maar wel door de met de ziel van de levenden zo diep verbonden slapstickkomedi
ant. In hun jargon hebben ze deze regel 'double take' gedoopt.

Ook Mevrouw Vluchtig was geen uitzondering op die regel, zoals gezegd. Dat haar ziel al
reageerde op die onverwachte geluidloosheid, bewezen haar tranen. Maar haar geest was 
nog lang niet zo ver en het duurde een hele tijd eer die zich de onvoorstelbaarheid van de 
stilte bewust was. Wat des te meer onbegrijpelijk was, omdat het kosmische zwijgen waarin
ze gehuld was eigenlijk voor Mevrouw Vluchtig het oorspronkelijke en natuurlijke element 
was: het enige element waar ze zich sinds alle eeuwigheden in bevonden had, minstens tot 
het opduiken van Bamba. Het kostte beslist al een mentale inspanning om zich te verbazen 
dat ze weer terug was bij dat element dat haar eigenlijk het meest vertrouwd was. En het 
zou onze psychologische naïviteit bewijzen als we van een wezen dat onvoorbereid in haar 
vertrouwde milieu wordt teruggeworpen verwachten dat het zich bliksemsnel door dat 
thuisgevoel zou laten afbluffen. Daar is toch in de regel een zekere aanlooptijd voor nodig 
eer die verbazing inzet. En nog maar eens gezegd, Mevrouw Vluchtig was geen uitzonde
ring op deze regel.

Maar toen ze eenmaal zo ver was werd haar verbazing verschrikkelijk. Per slot van reke
ning had ze zich dan toch maar direct in het centrum van Bamba' s melodieën begeven, 
midden in die klanken die Bamba voor die 'tweede Bamba' had bedoeld in zijn uiterst ver
borgen verste verten. Het was je reinste waanzin om te veronderstellen dat deze 'tweede' 
die klanken onmogelijk kon oppikken; het was alleen al onmogelijk van tevoren op die idee
te komen. Want welke uitleg zou Bamba's lofzang dan moeten hebben, wie zou zijn dank 
gelden! Maar die viel niet te vernemen. Zelfs hier niet waar ze altijd nog in zijn buurt was; 
hoe piepklein zijn beeld ook was, ze kon de zanger nog altijd zien. Hooguit meende ze zo 
nu en dan deze of gene verdwaalde klank op te pikken, maar ook dat was waarschijnlijk 
een illusie. Want als ze zich met twee, drie vleugelslagen – meer waren niet nodig – iets 
omhoog geworpen had was het onmiskenbaar en bestond er geen enkele twijfel meer over 
dat ze de Bambasfeer definitief achter zich gelaten had. Het was gewoonweg niet te bevat
ten. Hoe zou Bamba's boodschap die zij al niet meer kon horen het oor van een 'tweede'  
kunnen bereiken die toch in een van de verst verwijderde regionen moest huizen, –  dat 
tartte beslist elke beantwoording. En pas nu, nu geen ander antwoord meer mogelijk was, 
begon ze de waarheid werkelijk onder ogen te zien.

“Wat”, vroeg ze zich af (alsof ze zichzelf terecht wees, want ze voelde verzet tegen dit in
zicht) “wat spreekt er voor de existentie van die 'tweede'? Behalve die boodschap die Bam
ba hem stuurt, – nou wat? Is er ook maar enig ander bewijs voor het zijn van de 'tweede'? 
Welk dan, nou!”

Zo ondervroeg ze zichzelf, en dat ze dat deed en de manier waarop ze dat deed gaven al 
aan, dat ze het antwoord al wist, dat ze dat al achter de hand had. Maar tegelijk bewees dit
ook dat ze dat inzicht niet kon accepteren. En ze bespeurde ook de grootst mogelijke weer
stand om zo zonder meer weer terug te duiken in het geluk waarop ze na die ondergane 
schrik al niet meer had kunnen hopen.

“Nou wat?” herhaalde ze streng. “Wat spreekt er nog voor het bestaan van een 'tweede', 
omdat de eigen woorden van Bamba hier toch al verwaaid zijn?”

Neen, het is niet alleen maar leuk toe te moeten geven dat je net een zinloze opwinding 
doorgemaakt hebt. Je had je dat verbruik van mentale energie kunnen besparen! Het is heel
erg moeilijk om te besluiten en te doen alsof er niks was gepasseerd, ook als het om de te
rugkeer in de zekerheid van gisteren gaat of in het weer in bezit nemen van oud geluk. Zou
dat niet zo geweest zijn, dan was Mevrouw Vluchtig er ook veel sneller in geslaagd de weg 
terug naar het normale af te leggen. Maar ook haar was het niet geoorloofd die stappen 
over te slaan; ook al wist ze inmiddels dat ze zich vergist had. Dat er geen 'tweede' was 
wist ze alleen maar, en van begrijpen kon geen sprake zijn. Des te minder omdat de dui



ding van Bamba's gezang weer helemaal duister was geworden. Want als er geen 'tweede' 
was – en die was er immers niet – wat bezielde Bamba dan is 's hemels naam! Zou het kun
nen dat ook hij zich vergiste? Dat hij zich zo vergiste? Dat hij zich zo vergissen kon, als zij 
zich daareven had vergist? Was het denkbaar dat hij meende dat er een 'tweede' bestond 
hoewel die er niet was? Dat ook hij zijn kracht nutteloos verbruikte? Net zo vergeefs als zij 
dat had gedaan? En dat hij maar een stuk in de leegte weg bad, hoewel er niemand was die
hem kon horen of verhoren? Zou men hem zulke kinderlijkreligieuze illusies mogen toe
dichten, mocht men veronderstellen dat hij zich over gaf aan een geloof in iemand wiens 
bestaan door niets bewezen kon worden? Onmogelijk, besliste ze. Want aangenomen er 
was een 'tweede' dan zou hij hem toch geschapen hebben?! En uiteindelijk – of hij hem had
geschapen of niet, dat zou hij dan toch wel moeten weten! Die mogelijkheid was dus ook 
uitgesloten. Dus bleef als allerlaatste alleen maar over: Bamba riep hoewel hij wist dat nie
mand hem hoorde. Maar de vraag waarom hij zulks deed bleef daarmee weer onbeant
woord. Of zou er toch een allerlaatste antwoord zijn? Dat hij het deed omdat hij wist dat 
die 'tweede' niet bestond?

*

Dat was het. Ze had het door. Omdat, precies! Het klonk vermetel, het was ongelooflijk. 
Maar anders klopte het niet.

Hij had haar toch destijds uitgelegd dat hij het niet verdroeg zonder de hulde van de we
reld te leven? Iets dergelijks? Daar was dus die hulde! Onbegrijpelijk dat ze dat niet eerder 
had door gehad! Want die drie zinnen, die ze zo moeizaam ontcijferd had : lof, eer, dank, –
die hadden alleen maar zin als hulde van de wereld aan hem. Nogal logisch! Alleen kwa
men ze nu niet uit de  mond van de wereld, die huldebetuigingen (om te lachen: waar was 
die beroemde wereld van hem helemaal!Waar was zijn beroemde 'tweede', die die woorden
had kunnen zeggen?) maar uit zijn eigen mond. Maar het betekende wel dat de malloot 
zijn huldiging zelf bij wijze van huiswerk moest maken, omdat hij er niet van af wilde zien!

“Denk goed na”, beval ze zichzelf. “Veronderstel dat hij in staat zou zijn zijn fameuze 
'wereld' te maken, – zou hij dan een reden hebben om het zelf te doen? Zou hij dan een re
den hebben om zelf de rol te spelen van de zingende wereld? En genoegen te nemen met 
dat surrogaat? Zie je wel.” Het was vermetel, stellig, en ongelooflijk: maar het probleem 
was opgelost, dat was het antwoord. Het luidde: als hij in staat was zijn wereld te schep
pen, dan hoefde hij niet zelf te zingen. En met de hand voor de mond zei ze ten slotte de fi
nale woorden “Hij kan het niet. Hij kan het helemaal niet!”

*

Laten we hier het verhaal even onderbreken, want dat we hier een zeer interessant tus
senstation bereikt hebben, is duidelijk. Menigeen zal misschien tegen werpen dat Mevrouw 
Vluchtig deze toestand al lang en breed achter de rug had kunnen hebben, omdat ze al lang
had moeten weten wat ze aan Bamba had. Al toen ze bij de onderbreking van de onderhan
delingen Bamba de rug had toegekeerd. Want zoals Bamba toen opgetreden was, dat was 
toch verraderlijk genoeg geweest. Maar al rekenend mag dat een sluitende conclusie zijn, 
psychologisch is het niet overtuigend. Iedereen is het immers wel eens overkomen dat hij 
onverwachte gebeurtenissen of woorden eenvoudigweg niet kon hanteren omdat ze niet 
klopten met zijn verwachtingen. En het overkomt ons zelf wel eens dat wij iets onverwachts
niet eens waar nemen kunnen. Dat was het precies wat Mevrouw Vluchtig was overkomen 
toen ze hem de rug had toegekeerd: die woorden die Bamba haar had na geroepen die ab
surde typische mannenwoorden waarmee hij probeerde zowel te bezweren als te argumen
teren, te smeken en te pronken, die had ze destijds niet eens opgepikt, geïntimideerd als ze 



was door zijn eerste dreiging met een wereldproject. En het komt minstens zo vaak voor, 
dat men dat wat men aanvankelijk niet door had, dagen of jaren later plotseling opnieuw of
eigenlijk voor het eerst hoort, omdat de omstandigheden om ze te horen nu gunstiger zijn 
en dat de al lang vervaagde woorden nu ineens nieuwe klank krijgen, en nu pas zin krijgen.
Dat overkwam onze Mevrouw Vluchtig nu. Blijkbaar had ze Bamba's woorden, hoewel ze 
die destijds niet had opgepikt, ja misschien zelfs niet eens gehoord, toch ergens in haar 
geest opgeborgen en bij zich gehouden. Daar waren ze nu plotseling en klonken volkomen 
helder. “Blijf toch staan, Mevrouw Vluchtig!” hoorde ze hem roepen “het woord 'zijnde' 
maakt U bang, maar het is maar een woord; flatus voci.! Blijf toch staan!”

Nu pas hoorde ze goed hoe smekend het klonk. En hoe serieus.
“Waar is dat gesmeek van hem voor nodig?” had ze indertijd gedacht, toen ze zich om

draaide en in het niets verdween; en “Waar is dat gebedel voor nodig? Hij hoeft dat 'ding' 
van hem toch alleen maar te maken!” Meer had ze niet willen horen. – Maar nu, nu be
greep ze hem. Nu begreep ze hem beter. “Kijk nou toch,” dacht ze nu, “ben je nu zo ver 
heen? Laat ik je eens goed bekijken!”. En ze bekeek hem met compleet nieuwe ogen, en als
of ze hem nog nooit eerder gezien had, daar zat hij niets vermoedend op zijn troon met zijn
hoofd naar achteren, waarschijnlijk met zijn ogen zelfs dicht, en daar liet hij die plechtige 
bandelier van zelfhuldiging genietend omhoog stijgen. “Dat ben je dus!”, fluisterde ze. “Ac
teur en publiek! Gever en ontvanger! Zanger en bezongene! Praalhans! Wat een kunste
naar! Wat een aansteller!”

Dat fluisterde ze en ze verachtte hem; ze giechelde van opluchting.
Werkelijk dat had je niet kunnen voorzien dat datgene wat zo beklemmend begonnen 

was in zoveel opluchting kon eindigen. Ze werd bijna emotioneel dat hij zo meelijwekkend 
was. Leedvermaak kan je mooi maken en vitaliseren, daardoor zag ze er nu wat mooier en 
viever uit dan daar even. Begrijpelijk dat ze hoe dan ook op adem moest komen, vergeeflijk
zelfs. Daarom begon ze – want het eerste wat voor de grijp lag, was natuurlijk het beste – 
op haar emmer te roffelen en ze drumde al gauw zo dreunend en dreigend en met zulke 
fiere en spottende syncopen, dat Bamba onzeker begon te zingen (want hij was aan het zin
gen!) hij raakte uit zijn ritme, gleed uit, begon te struikelen en hield tenslotte inderdaad op.
Met drie paukenslagen in de leegte, zelfs de verstomde klanken van Bamba nog syncope
rend gaf ze te kennen, dat zij eens en vooral besloten had het laatste woord te hebben. En 
ze was al lang foetsie, verdwenen in haar niets toen hij zo ver bij zijn positieven was geko
men om met een nauwelijks merkbare draaiing van zijn hoofd als een langzame schijnwer
per de horizon af te zoeken.

Over de grenzen van de kunst – de dialectische omslag

Hier zou ons verhaal kunnen stoppen. Want het is niet te voorzien wat de toestand die 
nu bereikt was nog op zou kunnen rakelen. Wat ten eerste Mevrouw Vluchtig betreft zou je 
je natuurlijk schamen om het voor de land liggende toch nog uit te spreken. De zielenrust 
die ze eindelijk op zo veel schrik en zoveel mentale avonturen bevochten had, om niet te 
zeggen haar triomf wilde ze natuurlijk niet opgeven, daar was geen enkele reden toe. En 
iets beters dan die toestand te vereeuwigen kon ze zich niet wensen. Wat haar betreft sprak
alles ervoor dat de onrustige periode van metafysische wanorde over was, dat de verhou
dingen zich nu stabiliseerden, dat er nu een nieuwe windstilte intrad; de laatste, de defini
tieve, die windstilte die ook nu nog moest heersen – om kort te gaan  dat de wereld nooit 
was geschapen.

En wat voor Mevrouw Vluchtig gold gold nauwelijks minder voor onze god. Weliswaar 
kon je de veronderstelling niet overeind houden dat ook hij zijn geluk had gevonden en, be
vredigd door zijn spel niet meer geïnteresseerd zou zijn in een verandering van de toestand,
al kon na de uitvoerige schildering van zijn mentaal concert dat vermoeden wel op komen. 



Waarom niet zal weldra duidelijk worden. Maar gelukkig of niet gelukkig Bamba wist nu 
wel zeker dat hij Mevrouw Vluchtig definitief voor het hoofd had gestoten. En hij hield het 
voor uitgesloten dat er een tweede keer met het ouwetje te onderhandelen viel. Nieuwe 
bronnen waaruit hij moed had kunnen putten, of andere bronnen waarmee hij zijn wereld
project weer vlot had kunnen trekken, waren niet voorhanden. En ook waar hij de kracht 
vandaan had moeten halen om zich te bevrijden van zijn betoverende gezang viel niet te 
ontdekken. Kortom het plan scheen afgeblazen, de grote windstilte – gelukkig of ongeluk
kig – was ook door hem bevestigd: de gedachte aan de schepping van de wereld was voor
bij.

*

Maar we staan voor het onbetwistbare feit dat de wereld er is; dat ze ondanks windstilte,
Mevrouw Vluchtig en Meneer Bamba toch geschapen moet zijn. En het is eveneens een feit 
dat we ons niet zo maar af kunnen maken van de opheldering van gang van zaken waar
door het in strijd met alle logica en psychologie toch tot dit resultaat gekomen is. Maar eer 
we ons tot die taak, die ons heel wat moeite gaat kosten zetten, willen we toch nog gauw 
een foute voorstelling die de zingende Bamba bij ons gewekt kan hebben tot juiste propor
ties terug brengen, namelijk de veronderstelling dat hij nu ook een toestand van gelukzalig
heid zou hebben bereikt.

Bamba had de gedachte aan het scheppen van een zogenaamde 'wereld' opgegeven, en 
hij putte uit die woorden van huldiging roemvolle genoegdoening, en uit de onuitputtelijke 
herhaling van zijn melodieën putte hij de zoete zekerheid van zich thuis weten; en gedu
rende heel zijn optreden zwom hij gelukzalig rond en zo kon hij de afwezigheid van een 
werkelijke wereld verdringen, – dat alles is beslist waar en daar nemen we geen woord van 
terug. Maar we zeiden zojuist 'gedurende zijn hele optreden'. Die beperking is niet voor 
niets. Want puur geluk, in elk geval ononderbroken gelukzaligheid was hem nog niet ten 
deel gevallen. En wel daarom niet, dat hij van af het begin, vanaf zijn eerste muzikale pro
beersels steeds ook pauzes had genomen; die ellendige gaten in zijn concerten die maar 
niet wilden verdwijnen, waarin de illusies die zijn zang hem verschafte meteen doofden en 
het lukte hem maar niet om zich daar aan te onttrekken. En dan kon hij de peilloze waar
heid maar niet erkennen dat hij het zonder wereld moest doen. Wie dat kan navoelen, wat 
Bamba in die pauzes door moest maken, die zal de vermetele bewering dat hij tijdens zijn 
concert gelukkig was wel uiterst gewaagd vinden. Misschien zou je het tegendeel mogen 
vermoeden en aannemen dat Bamba's hang naar werkelijkheid en zijn verlangen naar we
reld nooit zo levend en verscheurend waren als toen, en dat weer niet ofschoon hij zijn 
hoop op de wereld opgegeven had, maar juist omdat hij dat gedaan had. Geen wonder dan 
ook, dat hij spoedig de gewoonte aanwendde steeds wanneer hij in de gaten ging krijgen 
dat zijn gezang ten einde ging, meteen de ogen te sluiten om in hemels naam maar niets 
van het niets te hoeven voelen; en evenmin wonderlijk was het dat hij al vroeg alles op al
les zette om zijn concerten in het oneindige voort te zetten – Mevrouw Vluchtig was getuige
van zo'n buitenmodel poging geweest – en op die manier probeerde hij zijn existentie in 
een uitsluitend gezongen existentie om te zetten; en dat deed hij niet omdat hij, zolang hij 
zong gelukzalig rondzwom maar vooral ook vanwege de angst voor de leegheid en voor de 
reusachtige tristitia post, die op zou duiken zodra hij met zingen zou stoppen. Kortom het 
was dan ook geen wonder dat hij die pauzes zo klein mogelijk probeerde te houden, zo niet
helemaal af te schaffen. Natuurlijk slaagden die pogingen nooit, steeds weer kwam dat mo
ment dat hij toch niet meer verder zingen kon, hetzij omdat hij door de ontvangen hulde 
helemaal aan het wankelen gebracht was, hetzij omdat de mateloosheid van zijn zang hem 
aan het zweten had gebracht, – hoe dan ook hij bleef het proberen, maar dat moest zich na
tuurlijk verschrikkelijk wreken. Want hoe meer hij zich onvermoeibaar en ongeremd con



certeerde des te verschrikkelijk was dan de desillusie; des te dodelijker de hoon die het 
niets hem bereidde; des te dreunender klonk de leegte hem in de oren.... tot de leegte zelfs 
in zijn zingen beukte en totdat met de eerste opklinkende klanken altijd ook al die angst 
mee klonk, die angst dat als hij af zou breken het niets voor hem open zou gaan; ja tot zelfs
die angst zonder onderbreking aanwezig was, of hij nu aan het zingen was of niet. Men kan
het voor hardnekkigheid houden, dat hij zelfs ondanks deze consequenties verder placht te 
zingen. Maar wie zou een ander mogen veroordelen die uit wanhoop zo hardnekkig is ge
worden? En wie weet was het wel zo dat Bamba uiteindelijk zijn succes en verzet zo gewe
tenloos veel toedichtte omdat hij hoopte zich daardoor zo op te kunnen peppen dat hij zijn 
atomisme een poets kon bakken en op een gegeven moment door er niet zelf te zijn aan het
onverdraaglijke nietzijn van de wereld zou kunnen ontkomen? Dat hij helder inzag wat hij 
zich daarmee probeerde aan te doen, wil ik daarmee niet gezegd hebben: want wat dood 
zijn betekent was hem immers onbekend; en wat dood maken betreft was hij een volmaak
te dilettant. Maar door die goddelijke onwetendheid van hem was hij zeker niet gelukkiger,
misschien zelfs wel onzaliger en was het des te uitzichtlozer, zoals dat voor ons in vergelijk
bare toestand het geval zou zijn.

Zo was Bamba er aan toe; zo diep was hij gezonken. Dat op hem hetzelfde van toepas
sing was als op Mevrouw Vluchtig: namelijk dat ook van hem geen verandering van de ver
houdingen te verwachten was en dat de schepping van de wereld voor zo ver die van hem 
afhing nooit perfect zou zijn, dat is wel duidelijk genoeg. Dan blijft het dus onverminderd 
onze opgave om te verduidelijken hoe het er dan desondanks van komen kon – want dat de
wereld er is, valt niet te weerleggen. –  Er moet iets tussen gekomen zijn, dat is duidelijk; 
iets heel onverwachts, iets door en door onlogisch wat toch de kracht had een windstilte 
van zo'n niveau te doorbreken. Wat mag dat wel geweest zijn?

*
Voor de metafysische reporter wiens beroepstrots en vreugde erin bestaat waarheid en 

waarschijnlijkheid in een enkel verband bijeen te houden, dus alleen die waarheden naar 
buiten te brengen die tegelijk ook waarschijnlijkheden zijn en slechts die waarschijnlijkhe
den die ook waar zijn – voor zo iemand is het hoogst onaangenaam natuurlijk, om niet te 
zeggen desillusionerend om die twee zaken volledig uit elkaar te zien vallen.. Maar – major
amicus veritas 7– de poëtische vrijheid om iets wat gepasseerd is om te vormen moeten we 
aan anderen over laten: aan historici of politici, we moeten ons in geval van nood aan de 
naakte waarheid houden in plaats aan de troostende waarschijnlijkheid en ons beperken tot
een nuchtere weergave van feiten. Tot die onwaarschijnlijke feiten hoort nu (en daarmee 
keren we naar Mevrouw Vluchtig terug) de complete verandering die zich voltrok in de 
geest van deze ongewone vrouw, het feit dat haar grote geluk maar een schamele aeoon 
duurde en dat van dat grote geluk uiteindelijk slechts een lichte opluchting overbleef, die 
op haar beurt ook niet duurzaam bleek. Waarom dat zo was, daarmee moeten we ons nu 
bezig houden.

Wij zijn natuurlijk niet de eersten wie dat opvalt en die deze vragen willen uitdiepen. 
Daarvoor is de ontwikkeling of zo men wil de teloorgang van het gevoel van Mevrouw 
Vluchtig een veel te merkwaardig geval. Inderdaad hebben talloze Molussische theologen 
en filosofen geprobeerd te verklaren waarom het geluk van Mevrouw Vluchtig maar zo kort
aanhield. Maar niemand met succes. En wel daarom niet, omdat niemand het waagde deze 
ontwikkeling dialectisch op te vatten.

Jawel, dialectisch. Sorry. Maar die academische term is nodig en zonder deze opvallende
beruchte methode te gebruiken zou het niet lukken om het geval uitputtend te behandelen. 
Zelfs de weg naar het antwoord is al dermate ongewoon, dat die ook al in twee stappen ge
splitst moet worden, om de hoorder niet al te zeer af te schrikken. Wij beginnen met een 

7 Noot van de vertaler: de grootste vriend is de waarheid



heel platte vaststelling – nog eens: het spijt ons. – 
Namelijk met de stelling dat terug keren van de jacht zonder buit altijd teleurstellend is. 

Wij zeggen: 'altijd' omdat we ook die jachtpartijen meerekenen, neen juist die ook op het 
oog hebben waarvan men al aan het begin hoopt dat het niks zal opleveren. Iedere politie
man zal het daarmee eens zijn. Want hoewel die er allemaal zijn om incidenten te voorko
men, houdt toch niemand ervan zijn nachtelijke ronde zonder incidenten te doen en 's mor
gens op het bureau te melden dat er niets te melden is. Met andere woorden: in de geest 
van de jager voltrekt zich een merkwaardige verschuiving van het gevreesde naar het ge
wenste. Zo gefixeerd raakt men aan zijn vijand dat men zonder diens bestaan zonder cen
trum zou zijn en het niet meer zou verdragen te leven. Dialectisch gezegd: hij is afhankelijk
van wat hij haat. Wel, die speur en poetstochten die Mevrouw Vluchtig maakte om elk mo
gelijk zijn in de kiem te smoren, horen vanzelfsprekend in dezelfde categorie als de pa
trouilles van de politieman. Dus kunnen we gevoeglijk aannemen dat het ook bij haar nooit 
zonder een zekere teleurstelling afliep, als ze met lege handen van het werk terugkeerde, 
hoewel ze niets zo zeer vreesde als misschien een kiem van een nieuwe zijnde te ontdek
ken,.

Men mag natuurlijk niet verwachten, dat ze zich van deze innerlijke metamorfose, die 
natuurlijk ook haar verhouding tot Bamba meelijwekkend maakte, meteen rekenschap gaf. 
Het duurde lang voor ze de gelegenheid vond haar verandering definitief te onderkennen 
of beter: voordat ze de mogelijkheid volledig kwijt was om het inzicht in haar verandering 
nog langer te verdringen. Die gebeurtenis is bijna dateerbaar. Want het vond plaats op die 
dag dat ze op weg naar haar werk voor het eerst verdwaalde, wat op zich al een teken van 
haar crisis geweest kan zijn. En toen verloor ze dus haar controle. Net als een bij, die bij te
rugkeer op de lege plek waar voor haar vertrek haar korf had gestaan, verschrikt doorvliegt 
tot ze de uitputting nabij is, omdat het niet zijn van het zijnde haar ongelooflijk en onna
volgbaar blijft, precies zo had mevrouw Vluchtig de plek waar ze vermoedde dat Bamba op 
zijn troon zou zitten, in paniek doorgefladderd en zonder ophouden “Onmogelijk! Onmoge
lijk!” geroepen en “Hij is weg! Hij is weg!”, zonder dat het haar duidelijk was (zonder de 
moed op te brengen dat uit te zoeken) of ze dat uit opluchting deed of juist uit angst. Wat 
ze hoopte te bereiken met dat rond fladderen en dat doelloze roepen, en wat ze zich in 
haar hoofd haalde bij de plotse afwezigheid van Bamba bleef haar voor dit moment nog on
duidelijk, maar toen ze uiteindelijk met halfslachtige vleugelslagen terug fladderde en op 
een volledig onverwachte plek piepklein en diep onder zich de argeloos rond zwevende 
Bamba toch ontdekte was dat zo'n overweldigende belevenis, en zo'n grenzeloze opluchting
voor haar, dat alle bedrog vervloog, dat haar ogen glazig werden en ze zich met kracht er
van moest weerhouden om in directe duikvlucht op hem neer te storten, hem aan haar hart
te drukken en te omarmen en hem te bedanken dat hij er was, dat hij er nog was.

Op dat ogenblik leerde ze zichzelf kennen, dat was het moment dat het niets begreep dat
het ergens aan opgehangen is. “Mijn God!”, steunde ze en totaal verzwakt gaf ze zich over 
aan een duikvlucht om in wijde cirkels om Bamba heen te vliegen. “Wat heb ik me aan hem
gewend! Wat zit ik aan hem vast!” En ze huiverde achteraf toen ze zichzelf opbiechtte hoe 
vreselijk ze het had gevonden om opnieuw als vanouds in eenzaam niet zijn rond te existe
ren, en een leven te leiden waaraan hij als middelpunt ontbrak.

En toch, hoewel ze overweldigd was door geluk, hoewel ze van opluchting moest huilen,
ze had ondervonden wat wij met zijn allen 'liefde' noemen of ook 'sympathie'; of ze was 'op 
hem' geweest. Hoe vernietigend ook de gedachte van zijn nietzijn voor haar was, hoe zeer 
haar dag, haar nacht, haar werken en haar niets doen ook om hem hadden gedraaid – uit
eindelijk had dat alles slechts zijn wortels in haar afgunst. En als ze hem om de hals was ge
vallen, dan enkel en alleen daarom dat ze iemand nodig had om jaloers op te zijn, die ze 
iets kon misgunnen, dus hem, en omdat haar jaloezie in de leegte had moeten ontploffen, 



als hij er niet zou zijn. Ja, ook afgunst schept een band.
Daarmee was de eerste stap gezet naar de mentale gedaanteverwisseling van Mevrouw 

Vluchtig. Om de tweede die nu nodig is te zetten, moeten we ons weer verwijderen van 
haar speciale verhouding tot Bamba en een feit weer oppakken dat we nog niet hebben 
kunnen berichten. We moeten namelijk weten, dat Mevrouw Vluchtig merkwaardigerwijs 
haar controle en jachttochten nooit definitief opgegeven had. Dat is inderdaad merkwaar
dig: ook in de periode na het concert van Bamba in de tijd van haar geluk, hield ze niet op 
te geloven dat er plotseling een zaadje zijn zou opschieten, en bleef ze bezorgd dat het ver
der zou existeren; ook toen nog bleef die jachtkoorts onweerstaanbaar en niet eens zo zel
den gaf ze eraan toe.

Bij deze merkwaardige stand van zaken is het geen wonder dat de Molussische Specula
ties daar ook op ingehaakt hebben. Ik noem er twee: De eerste school beweert : het stond 
Mevrouw Vluchtig tegen om de eens aangeschafte apparaten te verpesten door ze niet te 
gebruiken. En de tweede: Schrobben was een gewoonte voor Mevrouw Vluchtig geworden, 
en daarmee een dierbare gewoonte. Ik wil helemaal niet betwisten dat er een kern van 
waarheid in deze (overigens tamelijk kleinburgerlijke) verklaringen kan zitten. Maar dat is 
dan ook alles wat ik toe kan geven. Iedereen zal al spoedig kunnen erkennen en bevestigen 
hoe ontoereikend ze zijn. Want de gelegenheid waarbij we Mevrouw Vluchtig opnieuw kun
nen beluisteren in gesprek met Bamba zal niet lang op zich laten wachten. Neen, wie het 
opvallende gedrag van Mevrouw Vluchtig wil begrijpen, en wie ervaren wil waar het haar 
werkelijk om te doen is, die dient de moed op te brengen nog een sensationele en fantasti
sche stap te zetten, ja een tweede dialectische stap die we door de eerste al voorbereid heb
ben – kortom: hij moet veronderstellen dat in de loop van de aeonen die op het incident bij 
het concert volgden in de ziel van Mevrouw Vluchtig een fundamentele verandering had 
plaats gevonden, dat namelijk een eerste hoop op zijn begon te kiemen volstrekt diametraal
tegenovergesteld aan haar oorspronkelijke constitutie en heel haar verleden. Dat was de 
hoop dat ze waar dan ook maar toch, een verscholen willetje tot zijn zou ontdekken, het 
meest onaanzienlijke parasietenei, om die vondst dan in triomf onschadelijk te maken, om 
het met haar afgunst dood te ergeren. Natuurlijk was ze zich deze lust naar zijn eeuwen
lang precies zo onbewust als haar fixatie op Bamba. En het ging hierbij beslist niet om 'lust' 
in de ons zo vertrouwde zin van het woord, omdat dit alleen lust naar strijd en vernietiging 
was.

Maar die lust had toch al wel een dialectische misleiding. Want ze is ook al een eerste er
kenning van zijn, ze vertegenwoordigt al een eerste ombouw naar het positieve. Zelfs een 
moordenaar erkent het levende, ook hij is aangewezen op bestaan van levenden. En net zo
als deze hangt de afgunstige aan zijn slachtoffer, wil de jaloerse wezens hebben om jaloers 
op te kunnen zijn. Brandt zijn ziel eenmaal, dan schiet al spoedig de vlam van de hartstocht
hoog uit boven het voorwerp waaraan die ontstoken werd en zoekt andere objecten. En zo 
was het Mevrouw Vluchtig ook vergaan. Dat ze nog tot voor kort en nog wel eeuwen lang 
met haar karige niets genoegen had genomen kon ze zich nu nauwelijks meer voorstellen. 
Nu verlangde ze meer, dagelijks meer; en niet naar meer dat ze Bamba kon misgunnen, 
maar ook naar meer Bambas, naar meer bamboïde wezens waarop ze jaloers kon zijn. En 
daarmee hebben we het beslissende, zeg maar gerust het sensationele punt bereikt: nu was 
zij het, die hartstochtelijk naar dat ding dat hij 'wereld' had genoemd verlangde. En ze was 
er zelfs nog meer belust op dan hij, omdat hij door de uitvinding van namaak gelukzalig
heid, dat concerteren van hem, zijn verlangen naar wereld en zijn ondernemingsdrang had 
laten verpieteren, minstens tijdelijk. Haar lukte het daarentegen niet vervangende bezighe
den te bedenken of aan te schaffen. Met andere woorden: als het ondanks de fundamentele
verschillen tussen de beiden toch tot een tweede onderhandeling over een te scheppen we
reld is gekomen, ja tenslotte tot een deal, dan kwam dat omdat Mevrouw Vluchtig een radi



cale verandering had ondergaan, een 'dialectische crisis' een menopauze maar dan in tegen
gestelde richting, kort gezegd omdat ze jonger was geworden en vitaler en steeds jonger en 
vitaler zou worden en er nu gebrand op was om verwerkelijkt te zien wat ze te voren onder
alle omstandigheden had proberen te verhinderen.

Onze merkwaardige hypothese wordt des te meer geloofwaardig omdat Mevrouw Vluch
tig die al door ons genoemde onsympathieke gewoonte om zich in wolken pittige salmiak
lucht te hullen nooit meer opgegeven had. Oorspronkelijk betrof dat alles behalve een par
fum, maar gewoon het loog dat ze op haar poetstochten bij zich had, in de hoop daarmee 
potentie (van zijn) naar het niets terug te jagen nog voordat het de euvele moed had ont
wikkeld in de werkelijkheid uit te spruiten: dus een afschrikmiddel. Maar hoe afschuwelijk 
en ijzingwekkend een afschrikmiddel ook mag zijn : voor de bezitters ervan – wier macht 
en heerlijkheid door het bezit ervan groter worden –  verandert het zich onbedoeld in iets 
positiefs, om niet te zeggen in iets moois. Zo was het met die salmiak van Mevrouw Vluch
tig gegaan. De dodelijk bijtende geur waarvan zij ook de tranen in de ogen kreeg, was ze 
ongelooflijk opwindend gaan vinden en prikkelend. Als we dat loog nu als parfum betitelen
doen we dat zonder beeldspraak. Vermoedelijk mag men wel zo ver gaan dat ze wenste dat
haar geur het potentiële zijn waarop ze zo hoopte om het te kunnen verdelgen, zou kunnen
verleiden en aan te zetten tot zijn, ja zelfs zou kunnen fascineren (want in dat woord zit zo
wel verlokken als afschrikken) – een verdenking waarvoor we geen positief bewijs op tafel 
kunnen leggen, maar het lijkt ons sexueelpsychologisch wel zo afdoende dat we dat hypo
thetische zonder bezwaar als feit opvoeren.

Wie zou willen tegenwerpen dat onze theorie dat Mevrouw Vluchtig zich radicaal veran
derd had, absurd is en geen enkele basis heeft, vraag ik om eventjes nog wat geduld te be
trachten. Want de tweede onderhandelingsronde tussen haar en Bamba staat te beginnen. 
En dat gesprek zal ieder de gelegenheid geven zelf mijn hypothese te testen, of wel om vast
te stellen dat hij bij afwijzing van mijn hypothese geen van de argumenten van Mevrouw 
Vluchtig kan volgen; of wel dat hem daarentegen de schellen van de ogen zullen vallen en 
dat de argumenten van Mevrouw Vluchtig hem natuurlijk, afdoende en als de enig mogelij
ke zullen voorkomen, als hij zich mijn bewering eigen gemaakt heeft. Even geduld dus en 
uw twijfels zullen vervlogen zijn en uw bezwaren verstomd.

*
Nu was het niet eenvoudig om te krijgen wat ze vroeger zo zeer gevreesd had en zo ver

ontwaardigd had afgewezen. Had ze vroeger niet geweten hoe ze het dreigende 'ding' kon 
ontlopen, nu wist ze niet hoe ze de productie van het ding op gang zou kunnen brengen. 
Het was haar achteraf wel duidelijk geworden dat het haar niet zou lukken enkel en alleen 
door haar poetsen ook maar het kleinste niets te provoceren om een zijn te worden, laat 
staan dan het hele 'ding', al kon ze zoals we hebben gezien haar poetsen nog steeds niet op
geven. Maar ze wist minstens zo zeker – sinds die onvergetelijke dag dat ze hem op heter
daad betrapte op die zelfhuldiging, stond dat vast – dat hij ook zijn project waarover hij 
ooit zo opgewekt en diepzinnig had gebabbeld niet zou kunnen realiseren. De zaak was 
hoogst onaangenaam. Zo lang ze het ding gevreesd had en had willen ontlopen had ze zich 
geen raad geweten. En nu ze er naar verlangde wist ze niet hoe ze het moest bereiken.

Als ze maar kon vermoeden wat hij destijds voor ogen had gehad. Want hij zou haar niet
uitgenodigd hebben destijds om haar wat voor te fantaseren. Ze kon zich dat eerste gesprek
niet vaak genoeg in herinnering roepen, om het nog eens goed te beluisteren of er niet er
gens een hint verstopt zat hoe hij van plan was te werk te gaan.

Ze hoorde hem monter beginnen: “Ik heb een idee gekregen, laat ik eens een wereld 
scheppen.” Hoe vaak had ze dat nu al niet gehoord. Maar die woorden hadden niets van 
hun geheim prijs gegeven. Steeds weer speelde ze dat gesprek af, zin voor zin, argument 



voor argument, met een zekere schaamte want ze vond niet dat haar angst van toen en 
haar weigering zo soeverein waren geweest, eerder naïef en zelfs belachelijk – maar ze 
hield dapper vol tot en met de smekende woorden “Luister toch! Blijf toch!” die hij haar 
smekend had nageroepen. En daardoor had haar op een dag – weer door die smekende 
woorden, die al een keer eerder een goede dienst hadden bewezen –  een inzicht getroffen 
of laten we meer precies zeggen: een vraag die haar naar het juiste inzicht leiden moest. 
Waarom, – als een bliksemflits was het haar door het hoofd gegaan, en versteend was ze 
met haar borstel in de hand op haar hurken stil gevallen om die plotselinge problemen zich 
niet meer te laten ontglippen – waarom had hij haar dan destijds laten komen? Waarom ei
genlijk? Had hij dat daarvoor ooit gedaan? Soms toen hij zijn eigen zijn ontwierp? Hij zou 
er niet over hebben durven dromen, volkomen zonder vooraankondiging was hij er geweest
en klaar, Joost mag weten hoe hij dat klaar gespeeld had. Maar die tweed keer moest zij 
opdraven. Zou het denkbaar zijn? Zou het mogelijk zijn, dat hij het niet kon en dat zij het 
niet kon, maar samen – dat ze het samen wel konden? Dat ik hem nodig heb en hij mij? Dat
we zonder elkaar er niet uit komen? Wat zou hij dan van mij willen, terwijl ik het ook niet 
kan? Hoe had hij ook al weer geroepen? “Natuurlijk vergoed ik het U, Mevrouw Vluchtig! 
Royaal zelfs!” Wat dan? Ik kan toch niets, echt niets bijdragen?

Daar trof ook het antwoord haar als de bliksem. Juist dat niets, was haar bijdrage. Hij 
had toch gezegd dat dat ding 'niet helemaal zoals hij zou zijn', maar slechts half om half 
niet zijnde? Betekende dat niet dat het deels zoals hij en deels zoals zij zou zijn? Bijna als 
een – hoe zou je dat moeten noemen – bijna als een 'kind' van hen?

Dat was het. Hij had haar niets nodig. Haar nietsheid. Voor elk stukje dat hij op het oog 
had, een stukje van haar nietsheid. En hij had dus voor het blok gezeten toen ze geweigerd 
had, toen ze hem geweigerd had. Vandaar dat smeken van hem.

Helemaal niet zo slecht, schatte ze haar positie in. Veel minder wanhopig dan ik gedacht 
had, veel vrolijker. Kijk eens aan, hij zit dus klem, ik kan hem uit mijn hand laten eten, ik 
kan mijn eisen stellen. “Uw ding fabriceren, mijnheer Bamba? Met U samenwerken? Een 
firma? Misschien, Dat hangt ervan af. U snapt me wel.”

Zo iets. Of, – zou zij ook voor het blok zitten? Ach wat, zei ze de vraag gauw ter zijde 
schuivend, zo lang hij dat maar niet weet. Waarom zal ik hem dat aan zijn neus hangen, 
hoe graag ik het ook zou willen en hoe fel ik het nu ook zou willen. Had hij dat destijds 
toen hij me uitnodigde ook niet gedaan en toen hij de zaak een 'gril' noemde?  Neen, ze zou
wel uitkijken. Mijn verlangen ernaar zal ik wel weten te verbergen. Integendeel. Ik zal de 
begrijpende spelen, in elk geval in het begin, de meevoelende, de rijpe, barmhartige, wier 
hart breekt nu ik moet aanzien dat hij er zo onder lijdt; en ik zou hem dat 'ding' graag gun
nen al gaat het ook 'dwars tegen mijn eigen belangen' in. Zo moeilijk moest dat niet zijn om
de vervulling van haar verlangen als een offer op te tuigen. Tot ze hem dan zo ver had, zo 
murw gemaakt had, zo boterzacht, dat hij haar liefhad en vereerde en op zijn knieën woor
den van dank zou stamelen. En dan, ja dan zou ze pas haar kaarten op tafel rammen en te 
voorschijn komen met haar eisen.

“De wereld, mijn beste? Goed. Doen we! Alleen: tegen welke prijs?! En voor wie? Voor 
jou alleen? Wat zou mij dat interesseren? Neen, ook voor mij.” Zo iets. En op welk ding hij 
dan zou willen toespitsen, en in hoeveel brokjes zij dat ding dat hij 'wereld' noemde ook 
zou stuk wrijven – alles, maar dan ook alles zou ten prooi vallen aan haar jaloezie en lust 
om te vernielen. Dan zou je eens kunnen zien hoe zo'n fris geschapen ding jong en angstig 
ten onder zou gaan. En wat een ogen zou hij dan op zetten als hij zou zien dat de dingen 
slechts daarom in het zijn kwamen om meteen weg te smelten onder de verzengende 
vreugdezon van haar jaloezie. Ze kon er wel namen voor bedenken, ook zij wel. Dat was zo 
moeilijk niet. 'Dood' zou je het bijvoorbeeld kunnen noemen, als zo'n neoschepsel haar toe
viel. Geen slecht woord, – 'dood'.



Zo ging het. Wie had dat voor mogelijk gehouden toen Bamba destijds zijn klungelige 
uitnodiging verstuurd had? Zo kwam het dus dat de voortzetting van het onderhoud van 
haar uitging. En al was ze ook een moment slap van de wellust die ze op voorhand proefde,
ze was vast besloten, neen meer dan dat ze zou het plan onverwijld uit gaan voeren. En ei
genlijk was ze daar al mee bezig. Waar een wil is, is ook een weg, daar zijn überhaupt al
leen maar wegen. En waarom zou de eerste weg niet ook de beste zijn? Met die vragen 
stond ze op en kijk haar daar naar buiten schrijden, de emmer als een pijlkoker aan haar 
zijde de borstel zwaaide ze als een speer; met dat kleine woordje 'dood' op de lippen (und 
die Schritte ihres Verfahrens überschlagend) zag ze er sterker en doelbewuster uit dan ooit,
en als ze er al niet als een mooie jonge godin uitzag, dan toch als een wrekende geest op 
rijpe leeftijd; de mooie oudste dochter van Mevrouw Vluchtig.

Mevrouw Vluchtig speel kat en muis met Bamba

Dit beeld zou ze hem echter niet van zichzelf geven, in elk geval niet om mee te begin
nen, maar dat wat hij al van eeuwigheid her kende. Want ze was slim genoeg, ook nu nog 
in de hoge vlucht die haar overmoed had genomen, om te beseffen dat een volstrekt argelo
ze Bamba aanzienlijk makkelijker zou zijn te overrompelen. Nauwelijks was ze dan ook 
over de grens waar ze wist dat ze binnen het bereik van Bamba's blik kwam of ze kromp in 
elkaar en ze transformeerde zich weer terug in zich zelf: dus begin ze die Mevrouw Vluch
tig die ze eeuwenlang en gisteren nog was geweest weer te spelen; op handen en voeten 
boog ze bij elke stap door en haar emmer met haar hoofd voor zich uit duwend, kroop ze 
moeizaam verder om Bamba vanaf een heel toevallige afstand, natuurlijk niet te ver van 
hem verwijderd, maar ook niet te dicht bij hem in de buurt, het schouwspel te bieden van 
een volstrekt uitgewoonde poetsvrouw die zich van haar ronde naar huis sleept. Daar het 
vroeger ook wel voorkwam dat hij haar als ze langs kwam aanriep (uit irritatie, uit slecht 
geweten, uit medelijden of uit hoop tegen alle hoop, had ze nooit kunnen uitmaken) en 
omdat hij haar bij zo'n gelegenheid pleegde te verzekeren dat ze zich op zijn erewoord voor
niets, helemaal voor niets zo afjakkerde – omdat hij zo in elkaar stak zou het naar haar be
rekening, niet een al te groot kunststuk zijn om weer een gesprek op gang te brengen. Al
leen was het zaak nu de spits om te draaien, zij zou zijn medelijden dit keer met die van 
haar zelf pareren en hem tenslotte vreselijk afpersen. Ik ben benieuwd, dacht ze, wanneer 
hij dat toegeven zal. En daar hoorde ze hem al. Ze had er natuurlijk mee gerekend hem 
weer zingend aan te treffen, en dus had ze zich erop voorbereid hem te wekken. En ze 
snapte eveneens dat ze dat behoedzaam zou moeten doen. Hem aan roepen of ook maar 
aankijken kon dus helemaal niet. Maar zo te spelen, alsof ze voor niemand speelde en alsof 
ze blindelings in zijn nabijheid verdwaald was, dat was haar rol. Alleen het rammelen van 
haar emmer gaf haar aanwezigheid te kennen want dat gerammel gaf alleen aan dat ze er 
was en van haar werk kwam; ze was geen visite, ze was alleen maar in de buurt. Van dit 
middel bediende ze zich hoogst geloofwaardig. Op geen enkel instrument had ze indruk
wekkender, meer hartverscheurend kunnen musiceren dan op haar emmer – zoals ze über
haupt haar rol met zoveel natuurlijke begaafdheid speelde en met zoveel passie, dat ze ter
wijl ze daar zo deerniswekkend rond kletterde ook haar eigen ziel vermaakte en week 
maakte. Tot op welke hoogte ze door haar nietsigheid geknipt was voor komediant, daar 
was ze zich voor dien nauwelijks bewust van geweest.

Ze had ook weinig reden om zich over het resultaat te beklagen. Want de concertante  
Bamba, die gewend was tegen een achtergrond van pure geluidloosheid aan te zingen, be
gon al gauw (zij het nog zonder in de gaten te hebben wat er eigenlijk aan de hand was) op
zijn troon heen en weer te schuiven. En na een tijdje kon Mevrouw Vluchtig met voldoe
ning vast stellen dat de streng van zijn klanken slapper werd, en de slingers begonnen ang
stig te fladderen in plaats van de hemel met brede uithalen te beschilderen – kortom ze zag 



dat Bamba zijn verzet opgaf en tenslotte stil viel. Dus alles verliep prachtig en volgens het 
boekje, ook al liep het wat minder prompt als ze het zich in haar haast had uitgekiend (pro
gramma's houden er toch al van om de tijd in te dikken) maar ze kreeg hem tenslotte waar 
ze hem hebben wilde. Want hij begon nu inderdaad de horizon af te tasten; en toen hij 
haar in het vizier kreeg en een tijdje dom had gekeken, mompelde hij plotseling vol onge
loof zijn hoofd schuddend, half een vraag half een vaststelling: “Zo, nog steeds?!” en had 
daarmee niets vermoedend het sinds eeuwen afgebroken gesprek weer hervat.

Dat ze ineen kromp, en wel alsof ze niet het flauwste vermoeden had gehad dat ze zo 
dicht in zijn buurt was verdwaald en met donderend lawaai haar emmer omver gooide en 
eerst verrast sprakeloos bleef staan, dat hoorde zoals wij wel weten bij haar rol.

“Wat moet je anders?” verzuchtte ze tenslotte. “Ben ik dan hier beland?!” en ze kroop 
weer enorm lawaai makend een paar meter verder. Om dan echter, alsof haar net een klei
nigheid te binnen schoot onverhoeds stil te staan; en op een toon die evenmin als die van 
Bamba zojuist verried of het een vraag of een vaststelling moest zijn: “En U ook nog altijd?”

Hij keek haar niet begrijpend aan. En wreef zich de ogen uit.
“Nog steeds alleen, bedoel ik. Nog steeds zonder dat 'ding'?”
Het was nog niet zo makkelijk om niet meteen te antwoorden: “Wat moet je anders?” 

Maar Bamba hield zich nog juist in en maakte een vaag gebaar dat 'zoals U ziet' scheen te 
betekenen.

Dat scheen Mevrouw Vluchtig op haar beurt te verbazen. Ze kwam half overeind, legde 
haar hoofd op haar rechter knie en wierp van onderaf een blik op hem met grote ogen.

Tot zijn grote verrassing vond Bamba dat ze er vandaag niet eens zo slecht uitzag.
Inmiddels vroeg zij: ”Waarom eigenlijk? Nu we het daar toch over hebben – waarom 

hebt U eigenlijk uw project uitgesteld?”
Wie zo aan evenwicht gehecht is als de zingende Bamba, die verafschuwt improvisatie 

natuurlijk. En zelfs blije verrassingen zijn dan niet alleen maar welkom.
Aan de andere kant, was dit niet een kans? De kans waarop hij al lang niet meer hoopte?

Het was werkelijk niet te geloven. Had ze zelf niet zojuist 'uitgesteld' gezegd? Wat beteken
de 'uitgesteld'? Wat een opvallende woordkeus. Bewees die woordkeus niet dat zij met het 
'ding' rekening hield? En hoe armetierig hun gesprek ook geweest moge zijn (in zo verre 
sprake kon zijn van een gesprek zolang hij niks zei) had Mevrouw Vluchtig zich niet tot 
meer woorden verwaardigd dan ooit sinds die fatale dag? En, vroeg hij zich verder af, was 
haar geur vandaag niet een beetje minder afstotend? Minder scherp dan de salmiaklucht 
die ze vroeger uitgewasemd had? Eerder raadselachtig dan afstotend, misschien zelfs een 
beetje zoet en verdovend? En zag ze er (of praatte hij zich dat maar aan?) niet minder ge
prikkeld uit dan gewoonlijk en zachter, lieve help! Kijk haar eens; wat heet 'zacht'; hij ge
loofde zijn ogen niet: want zoals ze daar voor hem in elkaar gehurkt zat, met haar kin op 
haar rechter knie gesteund en hem met die grote ogen aankijkend, een lok van haar haar 
hing in zachte wanorde over haar voorhoofd, neen over haar hele gezicht tot beneden bij 
haar lippen die half open stonden – was dit van verwachting bevende meisje, dit prachtige 
schepsel (wist je maar waar ze op wachtte), dat daar half roerend en half uitdagend aan 
zijn voeten hurkte, bij wie je die lok graag uit haar gezicht had willen strijken en die je 
graag zou willen aanraken bijvoorbeeld om haar hals en neklijn na te tekenen, maar ook 
om haar kluister te omvatten hoe die aanvoelde, en haar om Joost mag weten wat een beet
je te troosten, ja was zij dat überhaupt nog? Neen, wat hem daar overkwam toen hij haar in
stilte 'een schepsel' noemde en toen zijn lijf begon te gloeien, daar kon hij helemaal niet bij:
en als er iemand van ons bij was geweest om uit te leggen wat deze toestand betekende, 
dan zou hij als de beginner die hij was ook onze verklaring niet begrepen hebben. Hoe dan 
ook hij was tegen de nieuwe situatie veel minder opgewassen dan zij. En het is helemaal 
niet zo ondenkbaar dat zij zich, terwijl hij door haar schuld er zo hulpeloos en niet begrij



pend bij zat, de tijd kortte door met dat kleine woordje dat ze net had bedacht en onder 
haar tong verborgen hield, het woordje 'dood' dus, te spelen – maar zelfs ingewijde waarne
mers hadden dat niet kunnen bewijzen omdat ze zoals ze daar gehurkt zat met het hoofd 
scheef en overdreven aandachtig zat te luisteren, geen spoor van boosaardigheid vertoonde 
en niets anders te doen scheen te hebben dan vurig op zijn antwoord te wachten.

Maar Bamba had de moed niet om recht voor zijn raap met dat antwoord voor de draad 
te komen. “Ja, destijds”, zei hij onzeker en zonder te weten dat hij daarbij kuchte, “destijds 
was ik er wel anders aan toe.”

Zij schraapte ook haar keel. Zij wist waarom.
“En toen”, improviseerde hij verder, “toen is die kwestie liggen gebleven. En, zoals dat zo

vaak gaat, enigszins in het vergeet boek geraakt. Daarom”.
“Wel, wel, daarom” echode ze. “Het is ook al zo lang geleden. En actueel is de kwestie 

goddank ook niet meer.” Weer liet ze open of ze iets beweerde of dat ze hem tot tegen
spraak wilde prikkelen.

Hij schaamde zich. “Neen, de zaak is werkelijk niet meer actueel”, bevestigde hij om zijn 
schaamte te boven te komen, “Natuurlijk niet”. Hij liet haar niet los met zijn ogen.

“Wat een lomperik!” dacht zij.
“En als ik me goed herinner”, ging hij verder en zette elk woord zeer behoedzaam neer 

om in vredesnaam niks ergers te provoceren, “als ik me wel herinner is de zaak ook om U 
achterwege gebleven. Om U ter wille te zijn. Want U had voor het project, het wereld pro
ject bedoel ik, ook niet bepaald veel sympathie”. Nu was er geen weg terug meer.

“Precies” riep ze nu zeer levendig. “Juist! U herinnert het zich ook weer, mijnheer Bam
ba. De goeie ouwe tijd.”

“Ja, ja” mompelde hij peinzend “goeie ouwe tijd.”
“En zoals U zojuist terecht opmerkte – ik kan me dat nu ook weer herinneren – aange

naam vond ik destijds genoemd project niet.” Maar nauwelijks had ze dat gezegd of ze stok
te, ze scheen helemaal in de war. “Wat zei U daar net?” vroeg ze wit weg trekkend. “Om 
mij ter wille te zijn?”

“In zekere zin.”
“U wilt zeggen dat U destijds om mij uw wereldplan hebt uitgesteld? En er al die tijd om 

mijnentwille van hebt afgezien? En het niet een enkele maal te berde hebt gebracht om mij 
te ontzien?”

Dit was een volstrekt onvermoede wending.
“Om mij”, herhaalde ze. Ze bloosde zelfs een moment – wat haar volgens Bamba juist be

toverend maakte.
Dat hij zo juist beweerde dat het project achterhaald was wat hem betrof en niet meer 

interessant (of dat tenminste bevestigd had, want zij had hem die woorden immers in de 
mond gelegd) dat hij zijn kop dus in een zeer gevaarlijke strop had gestoken, scheen niet 
tot hem door te dringen. Ik ben welwillend in haar ogen, dacht hij slechts; ik sta bij haar nu
als ridder te boek! Wat een ongedachte wending! Wat een enorme winst! Dat dacht hij, 
zonder zich bewust te worden van de gevaarlijke toestand, en hij zat er roerloos bij.

“Uw zwijgen”, sprak het mooie meisje, en nu liet ze haar stem eerbiedig beven. “Uw 
zwijgen siert U, mijnheer Bamba. Maar het is zeer veel zeggend. U bent werkelijk groot
moedig!” En dan nog eens half geschrokken met de hand voor de mond “om mijnentwille”, 
daar werd ze emotioneel van.

Daarop bleef hem niets anders over dan dat ridderlijke gebaar te maken waarmee hij dat
hem toegedichte offer erkende, het op zijn minst niet loochende. Het gebaar was gemaakt 
nog voor hij wist dat hij het ging doen.

Ze scheen nauwelijks te kunnen wachten met ontroostbaar te zijn.
“Mijn god,” jammerde ze, “als ik dat had kunnen bevroeden!” Haar ogen schoten vol tra



nen.
Hij moest zich vermannen. “Het is de moeite niet waard”, verzekerde hij haar.
“Neen!” riep ze toen vertwijfeld. “Zegt U dat niet, mijnheer Bamba! U moet toch kunnen 

begrijpen dat U mij met uw ridderlijkheid in een uiterst precaire situatie brengt, neen in 
een ronduit fatale verlegenheid.”

De noodlottige strop knelde hoe langer hoe meer. “Dat spijt me oprecht”, verzekerde hij 
haar.

“En ook dat nog”, krijste ze wild haar armen in de lucht gooiend. “Ook dat nog! Lieve he
mel als ik maar wist hoe ik U mijn erkentelijkheid kan bewijzen. Met mijn hand op mijn 
hart, mijnheer Bamba: wat kan ik voor U doen? Dat haar jurk bij haar uitroep met een 
droog geritsel was gescheurd en haar bruine, verbazend volle schouders nu vrij in het licht 
glansden, daarvan was ze zich schijnbaar niets bewust. “Nu ik zo diep in de schuld sta bij U,
kunt U me toch niet die mogelijkheid onthouden! U moet me toch gunnen U mijn erkente
lijkheid te bewijzen! En het weer goed te maken!”

Hij voelde zich geraakt op een oncontroleerbare manier. “Neen, natuurlijk niet.”
“Wel.”
Hij keek verward langs haar heen.
“Nu, wat wilt U?”
“Alleen maar die”, fluisterde hij.
De schone dame scheen het niet te begrijpen. Tot ze haar mond in naamloze verbluffing 

opende: “Die?”
Hij knikte.
“U bedoelt toch niet?”
“Ja wel.” antwoordde hij met een knik.
“De aloude?”
Hij knikte.
“De... kosmologische?”
Hij knikte nogmaals.
“Dus nog altijd?”
Hij bleef maar knikken. Hoe graag had hij haar uitgelegd dat het hem destijds toch hele

maal niet zo makkelijk was gevallen dat offer te brengen. Hij geloofde het bijna zelf al. 
Maar zo te liegen dat was hem toch te gortig.

“En U hebt nog wel gezegd... en U hebt zelfs gezworen...”
En hoewel hij helemaal niet gezworen had en hoewel hij nu eigenlijk zijn hoofd had 

moeten schudden, bleef hij maar knikken. Hij scheen niet op te kunnen houden.
“Het is niet goed dat een god alleen is,” zei ze tenslotte. “Hier ben ik.” 

Het bedrog.

Toen hij dan uit die omarming ontwaakt langzaam met de ogen knipperend opzij keek – 
wat steeg daar op boven de horizon? Wat ging daar de hemel door?

Roze en gouden wolkjes, twee, drie en nu al tien, twintig, honderd wollige schapenwolk
jes, zalig rond zwemmend. En toen waren het al hele kudden zomerwolkjes.

“Kijk!” riep hij vol ongeloof “kijk toch eens hoe mooi! Hier en daar en daar! Wat is dat 
toch!” En hoewel hij na alles wat voorafgegaan was die vraag minstens in algemene zin zelf
had moeten kunnen beantwoorden, riep hij nog eens: “En dat daar! Wat is dat? En dat?” En
hij probeerde een van die wolkjes te vangen.

Mevrouw Vluchtig schudde haar hoofd bij zoveel kinderlijkheid. “Zeg eens waar zie je 
mij wel voor aan, Bambino? We hebben toch een deal gesloten. Samen zijnden te verwek
ken. Zie ik er uit alsof ik alleen maar lege woorden produceer? Nou! Wat dat is. Dat is het 
beloofde, liefste! Het eerste zijnde. Had je je dat dan anders voorgesteld? De eerste 



dingen.” En na een regiepauze: “De wereld.”

*
De wereld; daar steeg de wereld op.
Een tijdlang bleef Bamba sprakeloos. Dat dit baanbrekende schouwspel waar hij eeuwen 

op gehoopt had hem schokte was helemaal niet verwonderlijk. “Wereld” zei hij toen plech
tig en bijna alsof hij het woord nog nooit had uitgesproken. En afgezet tegen dat wat nu zo 
heette scheen hem het woord dat hij tot nu toe zo maar had gebruikt als een klank van ver
langen, echt iets nieuws en bijna iets eenmaligs. Hij sprak het na een tijdje nog eens uit, dit 
keer met een vragende notie en als proefde hij of de klank zich ook werkelijk zou verbinden
met wat hij ermee benoemde, of die de zaak werkelijk zou dekken. En zichtbaar tevreden 
gesteld met brede groet nog een derde keer. “Wereld!” riep hij dus, “daar ben je! Welkom 
wereld! Waar was je toch! Mijn hemel als je eens wist hoe lang ik van je gedroomd heb en 
hoe koortsachtig ik op je gewacht heb. Sinds hoeveel dagen en nachten en duizenden jaren 
en aeonen!”

“Ja wel,” onderbrak Mevrouw Vluchtig de tirades van de geschokte Bamba, en haar stem
klonk flink wat nuchterder dan die van hem. Het was waarachtig nog een geluk dat hij haar
niet aankeek.. Want nauwelijks had ze die gebeurtenis achter zich of haar schoonheid be
gon zich al uit haar gezicht en haar figuur terug te trekken. “Ja, zo zien zijnden er dus uit. 
Deze in elk geval. Ander zijn ziet er anders uit, natuurlijk. Dat is helemaal volgens het 
boekje. Deze dingen overigens zijn zogenaamde 'wolkjes'. 'Wolkjes' zien er dus zo uit.”

Haar stem klonk merkwaardigerwijs alsof ze al sinds lang vertrouwd was met zijnden en 
alsof ze zo een vacature voor officiële gids door het heelal had kunnen vervullen.

Heel anders dan Bamba die voorzichtig met zijn vingers door de kuddes van goudgele 
wolkjes roerde die op grijpafstand om hem heen zwommen. Peinzend herhaalde hij het 
woord “Wolkje” – “Dat is goed,” vond hij tenslotte en knikte gelukkig.

“Zeker,” stemde ze in en likte haar lippen, “heel goed zelfs.”
“En hoe goed” vervolgde hij, “hoe onbeschrijflijk goed past de naam bij ze. Wolkjes. En 

hoe goed passen die wolkjes bij hun naam. Ze zien er echt als wolkjes uit – vind je niet? Die
wollige, gouden... nou ja die wolkjes. En zo voelen ze ook aan. Heel wolks. En de wereld 
zou ook niet anders kunnen heten dan 'wereld'.”

“Helaas,” sprak ze botweg “ kan ik dat niet bevestigen. Als ontoloog of demiurg mag jij je
verdienste dan hebben, maar spraakfilosofisch ben je te naïef.” En even later:  “Mijn hemel, 
als je eens wist wat  voor namen die nog gaan krijgen. Moeten gaan krijgen. Die wolkjes. 
En die wereld!”

“Andere?”, vroeg hij ongelovig, en hield op met roeren.
“Nou en of!” riep ze met leedvermaak. “Want op zich zijn de dingen naakt.”
“Naakt?”, vroeg hij. “Wat betekent dat? En wat is dat: 'op zich'? Ze zijn er toch 'voor 

mij'?”
“Naakt en naamloos,” herhaalde zij zonder op zijn laatste vraag in te gaan.
“Maar je zei net toch dat ze 'wolkjes' heten?”
“Dat ook.”, gaf ze toe. “Soms. Zoals nu bijvoorbeeld.” Om vervolgens iets raadselachtigs 

te doen, onheilspellend: namelijk een zinloze klank te mompelen, dat ongeveer als 'Cirrus' 
klonk, en ze beluisterde die klank gespannen.

Hij keek haar aan. Hij was toch ietwat verwonderd. Dat hij haar, die daar naast hem 
stond en onverklaarbare geluiden maakte, zojuist nog omarmd had, leek hij al niet meer te 
begrijpen. Het was maar goed, dat de dingen nu belangrijker voor hem waren dan zij.

Zij merkte zijn verwondering wel, maar nam er geen enkele aanstoot aan. In tegendeel, 
ze scheen zijn verbazing wel leuk te vinden. “Ik probeer natuurlijk maar een klank uit” ver
klaarde ze.



“Welke klank?” vroeg hij bangetjes.
Wel, de klank 'Cirrus',” antwoordde ze ongeduldig. “Die heb je toch gehoord. Denk je 

ook niet dat die als naam best goed zou zijn? En jouw geliefde wolkjes ook prima zou pas
sen? En bijvoorbeeld 'Universum” in plaats van 'wereld'? – dat zou toch ook niet zo gek zijn,
denk ik.”

Daar zei hij niks op.
“Maar op zich is dat allemaal onzin”. Op zich zijn ze, zoals ik zei, naakt. En je moet je 

zelf ook niet aanpraten dat die wolkjes dat zelf weten, dat ze wolkjes zijn en zo heten...”
Ook daarop zweeg hij. Dat klonk zeer verontrustend. Hij had nog helemaal geen tijd ge

had om daar over na te denken en al helemaal niet om daar een afgeronde mening over te 
hebben. Maar zoals zij daar dat prille gewordene of geschapene helemaal uitkleedde, zoals 
zij de naam die naar het hem toescheen met de dingen was geschapen en dus in ze woonde
geen enkel bestaan toekende; en hoe ze er een spelletje van maakte naar believen andere 
namen te geven; en hoe ze die over de dingen heen stulpte, dat kwam hem niet alleen lief
deloos voor en onverantwoordelijk, maar ook buitengewoon onheilspellend. Bamba had het
donkere, onbehaaglijke gevoel dat ze hem die dingen die ze hem net pas had helpen schep
pen, meteen weer afhandig maakte door ze van hun naam te beroven. Geen wonder dan 
ook, dat hij daar niet in mee ging en zijn hoofd energiek schudde.

“Cirrus”, herhaalde hij, “Universum” en hij sprak die woorden luid en duidelijk uit om ze 
eens voor goed alle zweem naar waarheid of geheim te ontnemen en om er geen enkel mis
verstand over te laten bestaan, dat ze bedrieglijk en zinloos zijn, – “Hoe kun je nou denken 
dat je de dingen zoiets kunt voorstellen. Hoe kom je überhaupt op het idee. Waar heb je die
klanken vandaan?” En toen met een beslist gebaar op de cirruswolkjes wijzend: “Dat zijn 
wolkjes! Dat kun je zelf toch zien! En dat is de wereld!”

“Zoals je wilt” zei ze, haalde haar schouders op en scheen er niet langer een punt van te 
willen maken. Waar het haar het meest om te doen was, was heus niet de nietsigheid van 
namen te bewijzen – dat was voor haar echt maar een bijkomstigheid – maar om hem de 
nietsigheid van de dingen zelf in te peperen en uiteindelijk hun reële vernietiging.

“De hoofdzaak” zei ze schijnheilig “de hoofdzaak is: ze zijn , die wolkjes. En ze zijn 
goed.”

“Dat zou ik ook denken!” riep hij opgelucht. “Ze zijn verrukkelijk goed zelfs! Nooit ver
toond!”

“Zie je wel” zei ze “en als dat enthousiasme nu wederzijds is dan is alles toch dik voor el
kaar!”

Daarmee had ze hem nog een steek toegebracht. “Je bedoelt dat ze van me houden? Zo
als ik van hen?”

“Laten we wat bescheidener beginnen en zeggen: of ze je überhaupt erkennen. Denk je 
niet dat je daar achter wilt komen?”

Dat wil ik zeker weten” erkende hij “Maar hoe?”
“Vraag ze het maar!” zei ze schouderophalend.
Zal ik, dacht hij. Zo maar?! En als ze geen antwoord geven? Zijn hart bonsde.
“Weet jij een andere manier?”
Maar er was natuurlijk geen andere. “Erkennen jullie mij?” vroeg hij tenslotte halfluid.
“Luider” riep zij.
Maar luider was helemaal niet nodig. Meteen kwam er een duizendstemmig “Ja!” van 

rondom. Het klonk helder en vrolijk als het antwoord van een veelkoppige klas in een 
dorpsschool.

Hij haalde opgelucht adem. “Goed!” riep hij. En in de richting van Mevrouw Vluchtig: 
“Ze erkennen mij, zie je wel.”

“Alsof ik dat had tegen gesproken!”



“En weten jullie ook wie ik ben?” riep hij nu wat driester.
“Ja, mijnheer Bamba” echode het weer “Mijnheer Bamba bent U.”
“Goed” riep hij weer. En met weer een blik terzijde op Mevrouw Vluchtig die daar op re

ageerde  met een blik van 'van wie zouden ze dan moeten houden!' : “En houden jullie ook 
van me, kinders?”

“Ja, mijnheer Bamba,” klonk het voor de derde keer, “heel veel!”
“Heel veel!” riep hij een zwaaide naar ze. En na een derde blik op Mevrouw Vluchtig, 

waarop die reageerde met een 'zo had je het toch geregeld' : “En kennen jullie je versje 
ook? Eeuwige lof enzovoorts?”

“Ja, mijnheer Bamba” klonk het duizendstemmig.
“Mooi zo!” riep hij terug. “Laten we dan zingen: lof zij U eeuwig enzovoorts!”

*
Het is onzeker of Bamba de ontmoedigende woorden van Mevrouw Vluchtig ook maar 

gehoord had. Maar hij had zich in elk geval al opgesteld met zijn armen omhoog. En daar 
stond hij dan als de meester van een dorpsschool voor de zingende heerscharen, klaar om 
de maat te slaan voor de hemelse lofzang, en kon het maar niet vatten dat dit allemaal toch
werkelijkheid was geworden; zijn borstkas barstte bijna. Maar nog voor hij kon aangeven in
te zetten, was er ver achter de horizon al een minieme discant stem begonnen met zachte 
ijver te zingen, en haar “Eeuwig zij U lof, almachtige Bamba” werd al gauw door een twee
de sopraan ragfijn beantwoord, en die weer door een derde, en vierde, weldra waren het er
acht en zestien tot het er honderden en vele duizenden waren, de koorleden van de schep
ping, allemaal voor zo ver ze er toen al waren, en ze weefden een zachte sluier, een kanten 
kleed van lof, prijs en dank, een net van klanken dat de blauwe hemel in brede arabesken 
begon te kleuren, om die met een net van kleiner wordende en tenslotte heel klein worden
de mazen vol vertakkingen en verknopingen te bedekken. En omdat het alleen kinderstem
men waren die deze sluier weefden, en er geen bas bij was die de mazen naar beneden had 
kunnen halen, zweefde het klankenweefsel licht gegolfd en vrolijk ademend door de ether;
en zelfs wat al gezongen was, scheen heel ver weg nog door te zingen en mee te musiceren.
Ja, dacht Bamba die gelukzalig berustend zijn armen had laten zakken (want het was volle
dig overbodig het koor te dirigeren) en hij beleefde dit mooiste moment van zijn eeuwige 
leven stil en aandachtig – ja dacht hij, dat was de bedoeling. Want wat ze daar deden, die 
duizenduizendtallen, dat deden ze precies zo zoals hij het gespeculeerd had in zijn dromen;
aanhankelijk en toch onafhankelijk; tot zijn eer en toch helemaal uit eigen aandrang; veel 
mooier zelfs dan hij het zelf had kunnen doen. En met weemoed dacht hij aan die eenzame,
armzalige klankensliert die hij in die nare jaren nog niet eens zo lang geleden de hemel in 
had moeten zingen, omdat er toen niemand was die dat voor hem gedaan had of ook maar 
had kunnen doen. En met deernis dacht hij aan zijn eigen verleden.

Daar stond hij, gelukkig en weemoedig. Een dirigent die zijn zangers zo vertrouwde dat 
hij zijn ledematen niet meer hoefde te bewegen, en hun gezang nu nog slechts beluistert en
hoogstens meeneuriet, alsof hij zelf ook in het publiek zat. Hij stond daar best een flinke 
tijd, want hun gezang stopte maar niet en van pauzes, die pijnlijke pauzes die hem in die 
ellendige tijden zo hadden gekweld en hem het zalige zingen steeds weer hadden bedor
ven, daar schenen deze lieve schepselen niets van te weten. Hij zou daar waarschijnlijk zon
der ook nog maar iets aan deze wereld te veranderen eindeloos gelukkig zijn blijven staan, 
als er zich niet iets had voorgedaan, een incident, eigenlijk niet de moeite waard en te klein
om een 'incident' te noemen – maar het was nu ook weer niet zo heel klein want het ver
hoogde Bamba's geluk en het maakte dat hij er diep door geraakt werd en in de hoogste 
verrukking raakte, maar werd tenslotte zijn hevigste pijn.

“Kijk!”, riep hij namelijk in eens, en zijn stem klonk jongensachtig van enthousiasme, 



“kijk toch!”, en strekt zijn linker arm uit alsof daar een vlinder opzat.
Inderdaad was bij de tekst 'algoede Bamba' een van de wolkjes op zijn hand gaan zitten, 

misschien onweerstaanbaar aangetrokken door het wezen dat hij bezong, of misschien toe
vallig daar naar toe gewaaid, in elk geval zat het nu trillend als een vlinder op gods hand.

“Een uit miljoenen,” vond ze laatdunkend. Het liefst had ze het meteen van zijn hand ge
slagen.

Bamba beschutte het echter behoedzaam eerst met zijn rechterhand, alsof het een klein 
vlammetje was van een lucifer en hij hield zijn adem in om het beter te bekijken en beduid
de Mevrouw Vluchtig die haar schouders ophaalde, dat ze wat uit de buurt moest blijven.

“Voor dat daar?!”vroeg ze.
“Kijk het trillen!” fluisterde Bamba enthousiast. “Het trilt van het leven! En hoor het eens

zingen! Hoor toch eens, hoe het zingt! Heel miniem, maar ik kan het precies horen!”
“Eeuwig dank zij U, Bamba, vermoedelijk?”
“Exact!”
“Daarmee is zijn hele repertoire wel uitgeput.” De toon van Mevrouw Vluchtig was nu 

duidelijk vol leedvermaak.
“Zo klein en zingen!” herhaalde hij vol ongeloof.
“Ja, lieve, wat denk je nu helemaal.” hoonde zij daar overheen “Hoe zou die herrie daar 

boven kunnen ontstaan, als niet elk van hen zijn steentje bijdroeg?” Het was duidelijk weer 
de jaloezie die haar zo platvloers maakte. Maar het was ook inderdaad zo, dat haar naam in
het loflied helemaal niet vermeld werd, hoewel haar bijdrage aan de schepping bewijsbaar 
niet geringer was dan die van hem. “Het gezelschap zingt de hele tent daar boven vol!”

Ook deze gemeenheden deden niets af of toe aan de verrukking van Bamba. Hij luisterde
niet haar haar. Hij merkte ook niet dat ze al weer die scherpe salmiaklucht van vroeger uit
wasemde.

“Zeg eens,” wendde hij zich tot het kleine wezentje, “ben jij er graag?”
“Heel erg graag” antwoordde het met een dun stemmetje.
“En is het niet komisch om er te zijn?”
“Wat,” antwoordde het wolkje “waarom komisch?”
“Omdat je er even geleden nog niet was.”
“Maar dat is een enorme vergissing, mijnheer Bamba,” wierp het hem tegen, “Hoe kan je 

er dan niet zijn? Ik ben er nooit niet geweest.”
“Meen je dat nou?” vroeg hij ongelovig.
Het wolkje knikte.
“Merkwaardig” vond hij.
Dat hield mevrouw Vluchtig niet meer uit. “Wat een gedoe! Merkwaardig! Ik zou werke

lijk wel eens willen weten wat er zo merkwaardig zou zijn aan dit geduvel! Uiteindelijk, als 
zijn er zo nodig moet zijn – en heb ik daar zo veel waarde aan toegekend, of was jij dat veel
meer? – Nu het er is, kan het natuurlijk zolang het er is, van zijn nietzijn niets weten.”

“Van zijn er niet geweest zijn,” verbeterde Bamba.
“Daar zou ik me in jouw plaats maar niet blij over laten maken” meende Mevrouw 

Vluchtig. “En evenmin over dat woord 'merkwaardig'. Waag het eens!”
“Wat?” mompelde hij opkijkend, “wat moet ik proberen?”
Het leek wel of hij bijziend was geworden van zijn concentratie op zijn kleine lieveling.
“Wel, probeer eens wat te merken in deze drukte. Probeer het eens. Hoewel, je vist toch 

maar iets op, iets willekeurigs zoals je al gedaan hebt, om dat op te merken en de rest ver
der te vergeten!”

“Mijn arme watookmaar!” fluisterde Bamba die nu zeer geroerd was door de toevallig
heid van zijn lieveling,en boog zich er overheen.

“En dan heb ik de hoofdzaak nog niet eens genoemd!” ging ze verder. “Wacht maar eens 



af, wat een gedoe dat wordt! Niet hoeveel nieuwen er elk moment opdraven zullen. Maar 
ook hoeveel er elk nieuw ogenblik weer uit zullen treden! Ja, zeker uittreden. Je wonder 
zul je hebben!” Maar ze vond het nog niet het juiste moment om daar dieper op in te gaan.

“Ik beleef toch al een wonder hier!” beweerde hij zonder op te kijken, en bedoelde na
tuurlijk zijn lieveling.

“Ach wat!” deed ze. “Gewauwel!” En ze begon met haar knokkels op haar borst te klop
pen. “Ja, als ik hier nu iets merkwaardig aan zou vinden,” ging ze verder. “Ik heb nooit zo'n
grote mond gehad en de voorzienigheid willen spelen! Maar jij! Wat heb jij je niet sinds 
eeuwigheden opgeblazen en geprofeteerd dat je alles voorzien had en alles van tevoren 
doorzien naar dit moment! Dus wat kan jou nou nog verrassen...” Ze stikte er bijna in.

Terwijl Mevrouw Vluchtig dit hard klinkende maar beslist niet ongefundeerde argument 
opperde, was Bamba uiterst intensief bezig zijn toevallige lieveling, die zijn frisheid scheen 
te verliezen onder de gemene woorden van Mevrouw Vluchtig, met zijn levendige adem te 
beademen om hem nieuwe kracht te geven; waarbij het hem overkwam dat hij hem nog 
steviger in zijn hart sloot. – want het valt immers heel zwaar om niet goed te zijn voor ie
mand voor wie je iets goeds doet.

Het was natuurlijk geen toeval dat Mevrouw Vluchtig vanaf dat moment steeds plat
vloerser werd. Het beeld dat de luisterende Bamba haar zojuist had getoond, en de aanblik 
die hij nu bood (want nu hield hij als een uurwerkmaker die luistert of een horloge nog 
loopt, zijn schepsel dicht bij zijn oor), die hele tederheidsrimram die Bamba met zijn lieve
ling opvoerde was meer dan zij rustig kon aanzien. En ten overstaan van zijn sentimentali
teit kon ze haar jaloezie en haar vernietigingslust omwille waarvan ze immers besloten had 
deel te nemen aan de schepping van de wereld, steeds minder in houden. Hoewel hij er uit
sluitend mee bezig was te testen of dat kleine leventje van zijn beschermeling weer op gang
gekomen was, kon het hem toen zijn blik Mevrouw Vluchtig trof, niet ontgaan dat van haar 
schoonheid, jeugd en glans helemaal niets meer overgebleven was. Zoals ze daar voor hem 
stond, was ze echt weer die ouwe achterdochtige, afgeleefde en boosaardige Mevrouw 
Vluchtig van vroeger.

“Lieve,” sprak hij toen hij meende te hebben kunnen vast stellen dat zijn lieveling zich 
weer een beetje begon te herstellen, en hij keek van haar weg om haar gezicht niet te hoe
ven zien, “Lieve,” zei hij dus “dat is echt een triest slot van een mooie dag. Je hebt mijn uit
spraken totaal niet begrepen. Ik heb toch nooit beweerd dat ik zoiets zoetempirisch als dit 
zou hebben kunnen voorzien. Dat zou niemand hebben kunnen doen. Dat kon niemand. 
Met de beste wil van de wereld niet.”

“Zoetempirisch” herhaalde ze honend. “En is het geoorloofd te vragen waarom men zo
iets zoetempirisch niet zou hebben kunnen voorzien?”

Bamba's gezicht kreeg een gekwelde uitdrukking. Dat was dus het ogenblik, dacht hij, 
waar je dagen en nachten en millennia en aeonen de beverd al van had! En in zo'n moment
moest je ook noch ontologie doceren. Zelfs nu nog, nu de wereld realiteit was. Plotseling 
was het hem duidelijk, dat hij er al sinds lang zonder het te weten op gehoopt had dat met 
de verschijning van het zijnde de totale filosofie overbodig zou worden en ongemerkt van 
zelf zou verschrompelen. Wat was dat een waanidee geweest!

Zij hield aan. “Nou, waarom niet?”
“Op zeer fundamentele gronden” antwoordde hij uiteindelijk, maar dat woord wilde hem

al weer in de mond besterven, want zulke bombastische woorden uit te spreken in bijzijn 
van zijn zoetempirische, vervulde hem met tegenzin en schaamte. Maar wat kon hij an
ders, anders was haar vraag niet te beantwoorden. Een andere taal dan dat leerachtige idi
oom was niet beschikbaar om het principiële te formulieren. “Om de basale reden” ant
woordde hij toen, en hij sprak zo gedempt als hij maar kon “dat alle anticiperen formeel 
blijft en a priori moet blijven. Men kan dus 'wereld' wel voorzien, maar niet dit of dat...”



“Zoetempirisch,” vulde ze spottend aan.
“SSHT..” deed hij smekend. “Zeker. Bij voorbeeld. Maar juist überhaupt geen dit of dat.” 

Hij zei het ondanks de waarheid van het antwoord en ondanks zijn gedempte stem, blozend
en wendde zich weer tot zijn kleine lieve empirische lieveling, om die na de spottende 
woorden van Mevrouw Vluchtig opnieuw een beetje van zijn levensadem in te blazen. Dat 
hij zich met zijn antwoord helemaal bloot had gegeven, moge duidelijk zijn.

“Met andere woorden”, voegde Mevrouw Vluchtig er aan toe op de toon van een nuchte
re vaststelling “dat betekent vertaald in een meer rechtschapen en minder protserige taal: U
hebt niets voorzien. U hebt niets kunnen bepalen. Niet het minste!”

“Behalve dus..” fluisterde hij om tenminste zijn laatste restje te verdedigen, “behalve dus 
het principe.” Maar hij fluisterde langs haar heen.

 Toen krijste ze: “Hou op met die woorden! Het principe! Ik wil het niet aanhoren! Alsof 
U het niet net zo goed als ik wist! Alsof U niet wist dat er slechts een enkel wezen is dat 
'Principe' is, namelijk er als eerste was; en dat a priori is: namelijk noodzakelijk vooronder
steld moet worden. Alsof U niet weet wie dat wezen is.”

“Die ouwe Mevrouw Vluchtig” bedacht Bamba gedeprimeerd. “En ze zei ook weer U te
gen me!” Hij keek op. En werkelijk nu was ze weer de oude. Joost mocht weten waar ze de 
spullen zo gauw vandaan gehaald had, want ze droeg nu de bezem weer in haar rechter
hand en in de linker haar emmer. En ze rook weer als vroeger – ontegenzeggelijk – naar 
salmiak.

“Zal ik het maar zeggen!”, krijste ze weer. “Nu eens en voor altijd, en voor de laatste 
keer. A priori ben ik alleen. Ja zeker, ik, het niets! En verder niets. Elk ander a priori is flau
wekul, elk ander principe is onzin!” Ze schreeuwde al slaande met haar bezem, zodat Bam
ba zich bukken moest, een enorme haal die alles tot aan de verste horizon leek weg te  
maaien. “Want al het andere”, commandeerde ze, “al dat hier en daar en daar is van later 
datum, is nog maar net op komen draven, is jammerlijk toeval, deerniswekkend 
toevoegsel!”

“Maar dat ontken ik toch niet” steunde hij. Hij snapte niet waarom ze zich zo opwond.
“Dat ontkent U wel!” krijste ze. Greep hem bij de linkerhand en rukte die omhoog en 

dwong die eveneens de wereld in te wijzen. “Daar, daar, daar!”, schreeuwde ze zijn hand 
als een houten richtingwijzer ronddraaiend. “Kunt U hier soms iets van een Principe ont
dekken? Iets wat U voorzien had? Of hier? Nou, laat maar eens zien! Waarom laat U het 
me dan niet zien hè!”

Hij bewoog zijn lippen wel. Maar er kwam niks uit.
“U ontkent het wel!” schreeuwde ze weer. En nadat ze zijn hand van zich gesmeten had, 

zodat die als een blok hout omlaag viel: “Want wat van alle eenheden geldt, en van uw 
'lieveempirische' dat gaat natuurlijk ook op voor de wereld als geheel! En wat van de we
reld als geheel geldt gaat ook op voor hun zijn! En wat voor hun zijn überhaupt geldt gaat 
natuurlijk ook op voor U! Contingent! Met z'n allen contingent! In doorsnee contingent en a
priori en de een niet beter dan de andere!” schreeuwde ze. Ze haalde adem, veegde haar 
gezicht af en leunde achterover. Dat al haar oude lelijkheid weer zo triomfantelijk aan het 
licht was gekomen, scheen haar niet alleen niet te storen, in tegendeel; ze voelde zich dui
delijk buitengewoon goed in haar oude vel en in haar oude gezicht, want zoals altijd als ze 
zich lekker voelde liet ze haar tong door haar mond spelen met dat liefste speelgoed dat ze 
voor deze en dergelijke gelegenheden had uitgevonden, dus met dat (ondertussen bij haar 
in groot aanzien gestegen) woordje 'dood'.

Arme Bamba! Daar lag zijn wereld nu voor hem. Maar ze lag reeds als ter dood veroor
deeld. Geen wonder dat hij zich ellendig voelde, verraden en verkocht. En dat het een tijdje
duurde eer hij, toen zijn oog toevallig zijn linkerhand schampte, de ontdekking deed die de 
kroon zette op zijn vernedering. Zijn onderkaak viel open, zijn mond gaapte wijd open en 



hoewel daar überhaupt niets speciaals te zien viel gaapte hij zijn handpalm aan. Of juist 
omdat daar niks op te zien was. Dat Mevrouw Vluchtig iets in haar mond heen en weer be
woog en slikte, dat zag hij natuurlijk niet.

Bamba snapt sterven niet.

Bamba wist natuurlijk niet welke truc Mevrouw Vluchtig gebruikt had en in welk onbe
waakt ogenblik het haar gelukt was 'liefempirisch' weg te manipuleren of die misschien in 
haar emmer had weten te vegen. En dat zijn lieveling nu ook echt weg was, ik bedoel seri
eus, in die zin die Mevrouw Vluchtig met 'dood' in verbinding bracht, dat begreep hij even
min. Tenslotte kon iets dat net nog onbetwijfelbaar zijnde was geweest niet zo maar hokus 
pokus nietzijn wezen. Dacht hij tenminste.

Neen, dat hij dat 'gedacht' had is er ook nog naast. Van een positieve gedachte, die hij 
gepleegd zou hebben terwijl hij daar zo met open mond zijn handpalm stond aan te gapen, 
daar kan geen sprake van zijn. Maar alleen van iets negatiefs: van zijn blind
heidvoorhetnegatieve, van zijn onvermogen om het verdwijnen van zijn 'liefempirisch' 
op te pikken. Inderdaad was dat onvermogen zo totaal dat, als hij op dit moment iets zou 
denken, die gedachte zou luiden; het kan maar een paar tellen zijn, die zijnspauze moet 
meteen weer voorbij zijn, de lieveling moet er zo weer zijn.

De ouwe vrouw – ja noemen we haar gerust maar weer 'ouwe vrouw' want haar terug
verandering was nu compleet – beleefde aan zijn verstarring diepe voldoening. En het 
duurde een tijdje eer ze verzadigd was van zijn aanblik. Maar zelfs toen ze verzadigd was 
en merkte dat ze zin had in een ander beeld, toen ze hem dus “Mond dicht, joh!” toeriep, 
deed ze dat niet ongeduldig, maar vrolijk en hartelijk. Uit puur leedvermaak. Ze was hem 
dankbaar dat hij haar dat plezier deed. En omdat ze geen aanleiding zag om deze ervaring 
als uit fijngevoel, voor hem te verbergen en omdat ze immers zeer goed wist dat hij haar 
ontelbaar veel van dit soort pleziertjes direct en in alle eeuwigheid zou doen, was ze echt 
hartelijk.

“Is er wat?” vroeg ze tenslotte.
Hij knikte.
“Je bedoelt je liefempirisch?”
Hij knikte nogmaals.
“Alsjeblieft zeg” zei ze. “Daar hoef je je geen zorgen meer om te maken.”
“Neen?” vroeg hij ongelovig. “Echt niet?”
“Neen, echt niet'”
“Maar waar isie dan?”
“Nou bij mij natuurlijk.”
Hij herademde. “God dank!” verzuchtte hij. “En ik maar denken..”
“Wat?”
“Dat hij weg is.”
“Zo” zei ze.
Hij knikte.
“En zou je hem terug willen hebben?”
Zijn hoofdknik maakte haar vrolijk. “Heb je ooit zoiets gehoord!” riep ze en klapte in 

haar handen. “Het baasje zou uit het niets zijn speeltje terug willen hebben!”
Haar woordkeus maakte hem argwanend.
“Ja, dat had je gedacht hè?” ging ze triomfantelijk door en ook die uitdrukking kwam 

hem bekend voor. “Zeg eens jochie, wat had jij dan gedacht bij onze afspraak?”
Maar op die vraag antwoordde hij al niet meer. Plotseling was het hem duidelijk, zijn 

hart stokte want nu wist hij wanneer hij Mevrouw Vluchtig die woorden had horen gebrui



ken. Plotseling zag hij hun eerste treffen weer voor zich, die oude, oeroude vrouw die uit
zinnig van vreugde gejuicht had over zijn 'onmogelijk zijn' en die alsof ze in een schommel
stoel zat naar achteren was gekieperd en voor hem haar onvergeeflijke, haar onvergeeflijk 
afschuwelijke schommel en lachscene opgevoerd had. En inderdaad zijn geheugen misleid
de hem niet. Want nauwelijks had hij dat beeld uit oeroude tijden voor ogen of Mevrouw 
Vluchtig had (alsof hij die gebeurtenis door zijn herinnering had geprovoceerd) die zelfde 
juichkreet geslaakt en net als toen kiepte ze achterover en dat gebeurde zo onverwacht dat 
Bamba maar heel terloops merkte dat er weer een wolkje op zijn handpalm was neergestre
ken, – maar zoals gezegd, tijd om dit geluk op te merken, was hem niet gegund.

Want Mevrouw Vluchtig was al net als toen schreeuwend en met haar voeten vlak langs 
zijn gezicht scherend achteruit verdwenen; daar kwam ze nadat haar benen even obsceen 
tegen de hemel hadden afgestoken onder het uitstorten van een waterval aan klanken, te
rug en had ze hem zonder dat hem duidelijk werd hoe ze dat klaar speelde – of door haar 
gelach of door de stoot die ze hem met haar voet gaf – ook de nieuwe lieveling al in het 
niets bevorderd zonder dat hij de tijd had gehad hem goed te bekijken, laat staan hem in 
zijn hart te sluiten. En ze was opnieuw naar achteren verdwenen, om nog eens terug te ko
men en haar spel onvermoeid en onvermoeibaar voor te zetten. Steeds weer fladderde er 
een wolkje op zijn hand, en steeds was het weer weg eer hij het zich eigen had kunnen ma
ken. Of het een spel was wat die beiden speelden of een gevecht op het scherpst van de 
snede; en welke fascinatie hem verlamde en verhinderde van die plek te komen waar al zijn
lievelingen meteen aan hun vernietiging ten offer vielen – wie had daar een antwoord op? 
Hoe dan ook, ze speelden verder. En dat ze vandaag de dag nog spelen dat is boven alle 
twijfel verheven.

Want zo gaat het nog steeds. Vol vertrouwen strijkt er een neer op je hand om zijn kleine
tere stemmetje te laten horen, om dan meteen alsof het er nooit was geweest door de scher
pe lach van het niets zich dood te schrikken of door zijn valse voeten neergemaaid te ver
dwijnen in het grote foetsie. Of Bamba's verontwaardiging ook tegenwoordig nog aanhoudt
en of Mevrouw Vluchtig de zelfde jaloezie en lust tot vernietigen nog kan waarderen, nu 
dat spel al zo ontelbare duizenden malen gespeeld is, dat is een andere vraag. Wie weet 
zijn de beide spelers  alleen maar blinde werknemers van een gewoonte bedrijf; misschien 
wel van een machinale werkplaats, die zich zelf in bedrijf houdt.

En zowel hij als zij werken misschien alleen maar door omdat een andere taak voor hen 
niet meer weggelegd is. Te onderzoeken zou zijn of het nog wel twee werknemers zijn, en 
niet veel meer een enkele.



Aantekening van de vertaler. Jan Anne Bos.
– WerkVertaling van 'Kosmologische Humoreske' Uit Günther Anders Kosmologische 

Humoreske und andere Erzählungen. Suhrkamp Taschenbuch Erste Auflage. 1978. 
Het verhaal stamt uit 1954. Ik heb uitgeverij C.H. Beck gevraagd of ik deze vertaling 
op mijn website mocht plaatsen, en meer dan het antwoord “ich habe Ihre Anfrage 
an einen Kollegen weitergeleitet, der sich gegebenenfalls mit Ihnen in Verbindung 
setzt.” is nooit terug gekomen.

– Het werk zal wel een commentaar zijn op Heidegger. Met zijn leer over het zijn en 
de zijnden. Het is tenminste dezelfde terminologie. Zie van Dijk p 102.

– Fraaie zinnen met veel tussen zinnen, horen eigenlijk wel bij GA, denk ik. Maar wer
ken niet humoristisch in het Nederlands. Ik heb ze regelmatig wat ingekort. In de 
hoop dat het dan beter vertelt.

– Uitdrukkingen als 'bei Gott usw' die de Duitsers zo makkelijk in de mond nemen, heb
ik meestal wat afgezwakt.

– Het lijkt wel een beetje religieuze taal. Van GA die zichzelf volstrekt als nietreligieus
beschouwde. Dat is wat mij betreft dubbele humor; maar is het ook een variant van 
'black humor'? Laat het zich ook positief lezen door religieus ingestelde mensen?

– Ik krijg het doorgaans niet over mijn hart om god met een hoofdletter te schrijven, 
zoals in het Nederlands gebruikelijk zou zijn, als God christelijk geduid zou zijn, wat 
het bij Anders vast niet is.

– Ik vertaal Frau Nu met Mevrouw Vluchtig. Vrouwe Nu (van Dijk) is mij te plechtig; 
en ik denk ook inhoudelijk dat GA meer de notie vluchtig, vergankelijk, naar het 
niets neigend, leegte op het oog heeft. Maar als je wilt zit dat ook wel in Nu. 

– De titel. Ik begon met “Kosmos als grap” dat zou GA me wel niet vergeven hebben.  
Hoe Duitsers met een titel als “Kosmologische Humoreske” uit de voeten kunnen zal 
mij een raadsel blijven. Maar wat dekt nu de lading precies? Is GA er de man wel 
naar om alleen maar te  bedoelen dat je een filosofisch thema ook op een wat lossere
manier moet kunnen beschrijven? Dan zou je dat eens moeten vergelijken met Ma
riechen (over de liefde). Of beweert hij eigenlijk ook: dat er zijn is in tegenstelling 
tot niet zijn, dat is op zich al humor? Mijn oudste broer merkt op: “De titel 'goddelij
ke komedie' is al vergeven; wellicht zou dienen 'kosmische komedie' of 'de komische 
kosmos'. of 'kosmische komieken'?” Ik houd het nu op “Vrolijke kosmologie”.



i Molussië komt overal in Anders werk voor. Het is een zelf gecreëerde, mythologische wereld. Sprookjes
wereld.
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