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 I

Direct na de aanval zag Eligia er nog rozerood uit, met symme-
trische trekken, maar per minuut verscherpten zich de lijnen van 
haar gezicht, dat tot dan toe tamelijk zacht was geweest, ondanks 
haar zevenenveertig jaar en een chirurgische ingreep in haar 
jeugd aan een wipneus. Die kleine correctie, waar ze zelf op had 
aangedrongen en die gedurende drie decennia haar koppigheid 
de schijn had verleend van onverschrokkenheid, werd steeds 
meer het symbool van verzet tegen de ernstige verminkingen als 
gevolg van het zuur. Haar lippen, de rimpeltjes bij haar ogen en 
de contouren van haar wangen veranderden in een antifunctio-
nele cadans: er verscheen een welving waar zich nooit eerder 
welvingen hadden bevonden terwijl tegelijkertijd juist een lijn 
verdween die tot dan toe een onlosmakelijk onderdeel van haar 
identiteit was geweest.

Het onbevangen sensuele gezicht van Eligia begon zich te ont-
doen van vorm en kleur. Van onder haar oorspronkelijke trekken 
kwam iets nieuws tevoorschijn: niet een geslachtloos gezicht, zo-
als Arón zou hebben gewild, maar een nieuwe realiteit die zich 
niets aantrok van de opdracht om op een gezicht te lijken. Er 
ontstond iets anders, een systeem met wetten waarvan men de 
werking nog niet kende.

Wie haar augustus, september, oktober en november van 1964 
elke dag zag, kreeg de indruk dat de materie van dat gezicht ge-
heel los was gekomen van de wil van de eigenaar ervan en dat 
het elke nieuwe vorm kon aannemen, dat het tinten kon gaan 
vertonen die waren voorbehouden aan de meest intense zonson-
dergangen en dat het alle richtingen op kon dansen terwijl in het 
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midden nog steeds de kokette neus standhield, zijnde het enige 
artificiële element van het vorige gezicht. 

Het was een woelige en bonte tijd voor het vlees, een tijd van 
vrijheden waarin de van vormen losgezongen kleuren vage vlek-
ken opriepen die cineasten gebruiken om er het onderbewuste 
mee aan te geven, in de slechtste en meest onnozele zin van het 
woord. Die kleuren lieten elke soort van beschaving achter zich, 
ontsnapten aan elke soort van medische techniek die ze wilde 
verbinden met welk ordeningsprincipe dan ook.

Op weg van Aróns appartement naar het ziekenhuis – in de auto 
van een van de advocaten die me voor het onderhoud nog had-
den bezworen dat er niets ergs zou gebeuren – ontdeed ze zich 
van haar bijtende, doorweekte kleren. De weerspiegelingen van 
de neonlichten in het stadscentrum gleden vluchtig over haar 
lichaam. Toen we de straat met de bioscopen waren binnen-
gestoven moesten we wachten voor het stoplicht, een menigte 
stak doof voor ons getoeter op hun dooie akkertje over. Een paar 
mensen zwalkten onze kant op en wierpen een blik naar binnen 
zonder goed te begrijpen of het ging om iets erotisch of ramp-
zaligs. De aan- en uitfloepende lichten wierpen kille akkoorden 
over het chroom van de auto en over Eligia’s lichaam. In de bio-
scoop op de hoek draaide Irma la Douce, en het enorme portret 
van Shirley MacLaine was versierd met een rand van rode en 
paarse streepjes die achter elkaar aan joegen. Shirley droeg een 
korte rok – in die tijd hulden alleen hoeren zich daarin – en een 
zeer zwierige tas.

Eligia gilde niet; ze trok zacht kreunend de kleren van haar 
lijf. Had ze maar hard gegild, dan zouden misschien sommige 
voetgangers zijn opgehouden met dat stompzinnige of hitsige ge-
grijns en zouden ze ons de gelegenheid hebben gegeven door te 
rijden. Maar Eligia kreunde alleen maar, met de tanden op elkaar 
geklemd, en doordat ze haar doordrenkte kleren afrukte beet het 
zuur nu ook in haar handpalmen, een van de weinige lichaams-
delen die tot dat moment nog niet waren aangetast door het ge-
mene spul. Het zuur dat Arón in haar ogen had gegooid – want 
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het was zijn bedoeling geweest dat ze nooit meer zou kunnen 
zien en dat het laatste beeld dat ze zich zou heugen zijn persoon 
was – had ze goeddeels kunnen afweren met de rug van haar 
handen, die ze snel voor haar gezicht had geslagen, wat duidt op 
de verontrusting en alertheid waarmee ze het onderhoud had ge-
volgd, maar hoewel de handpalmen aanvankelijk dus ongedeerd 
waren gebleven verschroeiden ze uiteindelijk toch nog tijdens de 
branderige striptease in de wagen die haar naar de Spoedeisende 
Hulp bracht.

Ik kende haar destijds nog niet erg goed maar had altijd een 
vreemd teder gevoel gehad bij die vrouw, zo toegewijd, zo ijve-
rig, met haar eenvoudige jurken, met haar pedagogie. Ze droeg 
altijd kortgeknipt haar als teken dat ze een moderne vrouw was, 
en ook om haar krachtige kaaklijn en volle lippen goed uit te 
laten komen. Ze bracht altijd een zweem van rouge aan dat de 
sensualiteit van haar mond maskeerde. In het oorspronkelijke 
gezicht vielen de oogleden loom over haar ogen maar daaronder 
volgde een alerte blik alles. Ze was altijd trots geweest op haar 
hoge voorhoofd, dat ze bovendien nog probeerde te accentueren 
met haar kapsel.

In haar gelaat sprong het duidelijkst haar geschiedenis naar vo-
ren, het bloed van de Presotto’s – arme Italiaanse immigranten – 
alsook haar onbuigzame geloof in de rede en haar dorst naar ken-
nis. Maar de ‘altijds’ van haar gezicht waren bezig te verdwijnen.

We waren allebei nogal laconiek. Tijdens mijn kindertijd stond 
in het dagelijkse leven de Poolse huisonderwijzeres tussen ons 
in. Eligia leidde een eigen bestaan, met haar studie en haar poli-
tieke bezigheden. Maar in mijn puberteit begreep ik dat niet alle 
leegtes konden worden toegeschreven aan de gouvernante. Toen 
zij niet meer tussen ons in stond, in Montevideo, waar we in bal-
lingschap waren gegaan en ik op een Duits internaat zat, bleven 
de vragen, als ze me soms in het weekend kwam bezoeken, in de 
lucht hangen. Ze luisterde wel degelijk naar me, glimlachend of 
met samengeknepen mond, maar ze antwoordde niet, of zo sum-
mier mogelijk, of ze antwoordde met een tegenvraag, ‘Waarom 
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heb je een hekel aan de alfavakken? Krijg je ook Latijn op deze 
school?’, of ze antwoordde met ‘Ik weet het niet’. Ik onderging 
die antwoorden als incomplete figuren, alsof er iets tussen ons in 
bleef staan wat nog niet af was.

Op mijn veertiende keerde ik uit Montevideo naar mijn land 
terug. Op mijn achttiende, toen Eligia en Arón voor de zoveelste 
keer uit elkaar gingen, besloot ik bij Arón te blijven, in de hoofd-
stad. Zij, van haar kant, aanvaardde een leerstoel opvoedingsge-
schiedenis in de provincie waar ze vandaan kwam, in de bergen, 
en vanaf dat moment zagen we elkaar nog maar heel af en toe.

Ze zat voor in de auto te kreunen zonder te gillen, en dat was 
niet mijn schuld: ik had haar nog zo gewaarschuwd dat Arón in 
de laatste jaren dat ik bij hem woonde, en nu hij langer van haar 
gescheiden was dan eerder, een gevaarlijke man was geworden.

Ik boog me over haar linkerschouder om met mijn zakdoek 
een paar druppels zweet of zuur te deppen, en de stof kleurde 
geel alsof het katoen in zijde was veranderd. Het nachtelijke don-
ker verborg de helft van haar gelaat onder een paarse sluier met 
daarin het oplichtende wit van haar oog dat zoekend naar een 
doel voor onze pijnlijke rit door de voorruit tuurde. Toen ik ach-
teroverleunde kon ik via het spiegeltje alleen het wit van dat oog 
zien, omhuld door schaduw en gericht op een punt in de verte, 
met een dieppaarse veeg eronder, zoals in stripverhalen als men 
op groteske wijze een diertje wil weergeven dat niet heeft gesla-
pen. De rest van het beschaduwde gedeelte van Eligia’s gezicht 
was een mysterie dat kookte in de duisternis.

Na een paar nerveuze ogenblikken boog ik opnieuw naar vo-
ren, deze keer over haar andere schouder, die aan de kant van 
het raampje. Zo kon ik de andere zijde van haar gezicht zien – 
beschenen door de lichtreclame van de bioscoop – die door het 
knipperende schijnsel contrasteerde met het in het donker gehul-
de deel. Het oog dat was blootgesteld aan de neongloed tuurde 
net zo obsessief naar een doel in de verte als het andere vanuit 
de schaduw. Ik fluisterde haar toe ‘We zijn er bijna’, hoewel zij 
noch ik aan de advocaat die reed had gevraagd waar we naartoe 
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gingen. Ik zag een donkergele kleur ter hoogte van haar jukbeen 
en een tweede vlek met dezelfde tint op haar voorhoofd, tussen 
de wenkbrauwen, dicht tegen de schaduwzone aan, die hoogst-
waarschijnlijk daarin doorliep. De rest van het halve gezicht in 
het licht bestond uit zeer uiteenlopende tinten purper.

Ik stapte uit om een weg te banen door de menigte. Dat luk-
te me niet. Toen ik door de voorruit van de auto naar binnen 
keek kreeg ik voor het eerst een compleet beeld van Eligia’s ver-
minking. De twee gezichtshelften voegden zich samen: het stille 
paars aan één kant en het schelle purper en geel aan de andere. 
Ook zag ik de wijd open ogen, geaccentueerd door de opgezwol-
len wallen. Maar wat ik eerder vanaf de achterbank niet had kun-
nen waarnemen was haar mond, die zowel in het donkere als 
in het lichte deel een felroze kleur vertoonde; door een vreemd 
effect was er op de lippen geen sprake van een grens tussen licht 
en donker. Het magenta van de mond liep door tot in het violette 
gedeelte met dezelfde intensiteit als waarmee het de aandacht 
trok in de polychrome zone, en de lippen leken te glanzen op 
een heel eigen manier. Haar mond, breed en felgekleurd, deed 
denken aan de mond van een clown, met dat verschil dat die van 
Eligia niet bewoog.

Nadat ze in de kliniek een pijnstiller had gekregen hield ze op met 
kreunen. Ze werd naar een aparte kamer gebracht en ik kreeg een 
whisky aangeboden in de piepkleine, kille cafetaria. Toen ik mijn 
derde glas bestelde kreeg ik een vernietigende blik toegeworpen 
in plaats van dat men blij was met zo’n goede klant; de volgende 
whisky’s dronk ik in het café op de hoek. In de buurt van grote 
ziekenhuizen zijn altijd wel een paar kroegen te vinden die die-
nen als grens tussen ontsmettingsmiddel en vuil; scheidslijnen 
waarop we de gruwelen van het leven die ons daarnaartoe heb-
ben gedreven bestrijden met de gruwelen die we zelf met verve 
hebben gecultiveerd. Maar dit alles wist ik pas later.

Vier maanden lang bezocht ik die kroeg elke dag, meerdere ke-
ren per dag zelfs, maar het is me nooit gelukt er met iemand een 
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gesprek aan te knopen. Daar kon ik – in al die honderdtwintig 
dagen – niet flirten met de verpleegsters en schoonmaaksters die 
er afspraken met hun vrienden om even weg te zijn uit de sfeer 
van de kliniek. Ik vond het moeilijk om uit te maken of niemand 
met mij wilde praten vanwege iets wat sinds kort een schaduw 
over mij wierp of dat ik het zelf was die die plek afwees waar 
coassistenten en verpleegsters, het gezicht verscholen achter een 
krant, elkaar kusten.

Om twee uur ging ik terug om te kijken hoe het met haar was. 
Eligia sliep met een uitdrukking van verbijstering. Zo nu en dan 
liet ze, onwillekeurig, een zwaar gereutel horen, moe van zich-
zelf. Ik vroeg haar of ze iets nodig had. ‘Niets. Pas op jezelf,’ ver-
zuchtte ze.

Over Arón geen woord. De plekken waar de huid was weg-
gebeten werden steeds donkerder, tot een zeer voornaam soort 
purper, grote stukken in het midden waarin zich een ernstige 
materie concentreerde. Aan de randen ervan was een vaalgeel 
zichtbaar, dat bijna werd weggedrukt door de overheersende 
kleur. De pijn hitste symptomen op om in het lichaam van Eligia 
hun soevereiniteit te veroveren, zoals in betere tijden vast ook 
haar genietingen een eigen koers hadden gevaren. Maar terwijl 
die laatste frank en vrij hun gang hadden kunnen gaan in haar 
lichaam, had de pijn er beduidend meer moeite mee en kon – of 
wilde – geen duidelijk onderscheid maken tussen de nog onge-
schonden en de aangetaste zones: hij vermengde wat nog gezond 
was met de wonden om des te meer – door verwarring te zaaien 
– te kunnen pralen met de toegebrachte schade.

De volgende ochtend, toen we onze intrek hadden genomen in 
een kamer van de kliniek, vertelde een familielid me dat de po-
litie de deur van Aróns appartement had geforceerd en hem met 
een kogelgat in zijn hoofd had aangetroffen. ‘Des te beter! Hij 
was er de man niet naar om te moeten zitten,’ luidde het oordeel.

‘Hij heeft anders vaak genoeg vastgezeten.’
Ik was de enige die in Aróns laatste jaren met de man had sa-
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mengeleefd en wist dat het hier wel op uit moest draaien. Toen ik 
bij hem woonde had ik een afkeer van zijn gewelddadige karakter, 
dat met de dag erger werd, en van zijn romans, die ik banaal vond 
– ik kon het zelfs niet meer opbrengen om de laatste te lezen, ge-
schreven kort voordat hij zich van kant maakte – maar toch had 
ik op een bepaalde manier ook bewondering voor zijn strijdlust, 
zijn bereidheid om op elk moment alles op het spel te zetten, 
zelfs zijn leven. Iedereen sprak met respect over zijn spreekwoor-
delijke onverschrokkenheid, inclusief zij die zijn woedeaanvallen 
hadden moeten verduren. Toen ik hoorde dat hij zelfmoord had 
gepleegd voelde ik iets als eerbied voor de strijder die gevallen 
was in zijn eigen zwaard, ofschoon ik gruwde van zijn agressie. 
Ook drong zich de vraag aan mij op, die ons immer overvalt als 
iemand die we goed kennen zelfmoord pleegt: in hoeverre en op 
welke wijze zijn wij er mede schuldig aan? Ik dwong mezelf dat 
verontrustende idee meteen los te laten; ik voelde de dreiging 
die van het voorbeeld uitging, de simpele gedachte aan nog een 
schot om alles weer in balans te brengen.

Niet ik... Toen ik bij Arón introk leerde ik hem beter kennen. 
De jaren ervoor waren een aaneenschakeling van verhuizingen, 
verzoeningen en steeds weer nieuwe verwijderingen tussen mijn 
vader en moeder geweest. In de laatste vier jaar ging het per dag 
slechter met hem. Mijn verachting werd groter maar altijd tegen 
een achtergrond van verbazing. Ik besloot de weg van de op-
positie te bewandelen, precies het tegenovergestelde van hem te 
zijn: niks geen geweld, verbittering of woede. Omdat ik me geen 
heilige waande gaf ik me al van jongs af aan over aan lusteloos-
heid.

Na het bezoek van het eerdergenoemd familielid aan de kliniek 
kwam de behandelend arts onze kamer binnen. Hij zag er be-
drieglijk energiek uit. Hij nam plaats op een stoel en bleef lange 
tijd zwijgend kijken naar Eligia, die hem nu en dan een hoopvol-
le blik toewierp. De arts, gehuld in zijn gesteven doktersjas met 
geborduurde initialen, gaf zich over aan een kalme beschouwing. 
Ten slotte vulden zijn ogen zich met prangende vragen, alsof hij 
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betekenis wilde ontlenen aan dat landschap van pijn maar daar 
niet in slaagde.

‘Hoe is het met uw maag?’ vroeg hij turend op het blaadje vast-
geklemd aan een houten houder dat een verpleegster hem aan-
reikte.

Ten gevolge van de pijnstillers antwoordde Eligia met een dik-
ke tong maar desondanks kordaat.

‘Goed.’
‘Dat is erg belangrijk. Er moet goed op gelet worden, want 

daar worden de voedingsstoffen aangemaakt die nodig zijn voor 
herstel... Yoghurt, veel vruchtensap en vitaminesupplementen,’ 
voegde hij eraan toe, zich richtend tot de verpleegster. 

‘Eligia is altijd kerngezond geweest,’ kwam ik tussenbeide.
‘Ik wil dat ze vier keer per dag gewassen wordt met een prepa-

raat,’ zei hij tegen me met een indringende blik. ‘Mineraalwater 
met sporen van zwavel, koper, arsenicum en andere elementen. 
Verdere ontbinding moet worden gestopt.’ Hij wees bezorgd op 
een gaasje dat nat was geworden van het wondvocht. ‘Men moet 
dingen aanbieden zodat de natuur haar helende werk kan doen. 
Dat wassen brengt haar weer in contact met de oorspronkelijke 
elementen. En zet ’s nachts het raam open zodat ze kan baden in 
het licht van de sterren en de maan... Wat bent u van de patiënt?’

‘Dokter, ik denk niet dat er veel sterrenschijnsel tot hier reikt. 
En als ik het raam openzet komt er allerlei luchtverontreiniging 
binnen en gekreun uit andere kamers.’

‘Wat? U zal het nooit begrijpen.’
‘De sterren, nee dat niet,’ zei Eligia, ‘maar de maan... vannacht 

werd ik wakker... en toen was er een beetje licht.’
‘Eligia,’ zei ik toen de arts weg was. ‘Een verstandig mens als jij! 

Stel me niet teleur. Je begint met de maan en eindigt als Arón.’
‘Een verstandig mens?’ reageerde ze met een zwakker worden-

de stem. ‘Dat slaat nergens op...’
Haar nasale slaperige stem leek in zichzelf weg te zakken.
‘... het zou ergens op slaan voordat...’
‘Voordat wat?’
Maar Eligia antwoordde niet.
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De volgende dag begon de behandeling. ‘Het gaat om een heel 
speciaal zuur,’ vertelde de arts me na de eerste operatie toen hij 
me trof in de verkoeverkamer, hoewel het leek of hij niet tegen 
mij sprak maar tegen een onzichtbaar publiek.

‘We hebben niet vaak te maken met dit soort brandwonden,’ 
sprak hij traag. ‘Voorlopig kunnen we nog niet transplanteren; 
eerst moet elke dag het afgestorven vlees worden verwijderd, 
totdat het zuur is uitgewerkt. U moet niet denken dat dit iets is 
wat ik graag doe. Tijdens het proces komt het binnenste bloot 
te liggen, nogal onsmakelijk. Brandwonden als gevolg van vuur 
kunnen meteen bedekt worden; hoe eerder men dat doet des te 
beter: de natuur keert, verstandig als ze is, vanzelf naar haar bed-
ding terug. U weet, in ons land is men een groot voorstander van 
natuurlijke genezing, zonder al te veel ingrepen. In haar geval zal 
ik pas rustig kunnen slapen als ik transplantaten heb aangebracht 
en heel die waanzin bedekt is.’

‘Hoe lang duurt dat?’
‘Weet ik niet. Maar eerst moeten we er zeker van zijn dat het 

zuur geen kracht meer heeft; zolang dat niet het geval is kan het 
transplantaat niet bevochtigd worden, treedt er geen hemostase 
op.’

‘Maar ongeveer...’
‘Om geen valse verwachtingen te wekken zou ik het op zo’n drie 

weken houden, of misschien twee, het hangt ervan af... Daarna 
gaat het aanbrengen van de transplantaten nog maanden duren. 
Wat een vak heb ik toch!’ Hij leunde tegen de muur en staarde in 
de verte. ‘Onzekerheid is de vloek van mijn specialisatie.’

Toen ze uit de operatiezaal terugkeerde miste Eligia een deel van 
haar wangen en zaten haar twee handen in het verband. Terwijl 
ze in bed lag werden ze vastgemaakt aan steunen; de arts wilde 
niet dat ze haar gezicht aanraakte, zelfs niet in haar slaap.

Zo begon de onmogelijkheid voor Eligia om voor zichzelf te 
zorgen. De efficiënte verpleegsters deden alles voor haar. Iemand 
had de spiegel in de wc weggehaald en toen haar handen werden 
vastgemaakt werd haar ook nog eens de mogelijkheid ontnomen 
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om via de tastzin een beeld van zichzelf te krijgen. Vanaf dat mo-
ment kon ze uitsluitend met haar verbeelding, gevoed door losse 
woorden die ze opving van het verplegend personeel, te weten 
komen wat er zich aan haar lichaam voltrok.

Uit de wangen van Eligia vloeide met onregelmatige tussenpo-
zen een stroompje bloed of wondvocht, dat pas zichtbaar werd 
als het op het laken sijpelde want op het huidloze glanzende 
vlees viel het niet waar te nemen, zodat ik aandachtig in de gaten 
hield waar het heen liep om te kunnen deppen voordat er vlek-
ken zouden ontstaan in het hagelwitte laken. Het voorkomen van 
vlekken werd een ware obsessie voor mij. Als ik te laat was, trok 
het vocht in de stof tot het een donkere kleur kreeg en zich niet 
verder verbreidde. Ik probeerde eigenhandig het reeds geronnen 
bloed te verwijderen met als gevolg dat de vlek alleen nog maar 
groter werd. Dan had ik pas rust als het bed verschoond was; ik 
ervoer de aanwezigheid van die vlek als een ernstige tekortko-
ming.

De eerste weken was niets stabiel. Terwijl sommige delen van 
haar gezicht verschrompelden, zwollen andere juist op als du-
bieuze vruchten die bij hun ontstaan al meteen rijp leken en sap 
beloofden dat was weggezogen uit de holle ruimten die zich be-
gonnen te vormen rond dat merkwaardige ooft. Ik probeerde er 
hoopvol naar te kijken maar naarmate de dagen verstreken vond 
ik het steeds moeilijker worden aangezien wat de ene dag een 
appel beloofde te worden, de dag erna veranderd was in een rode 
peer, en de dag daarna in een reuzenaardbei. Haar lichaam ver-
anderde in een ritme van holtes en trekkingen. Dit vermogen tot 
transformatie van het vlees verbijsterde me. Wat ik zag trachtte ik 
om te buigen tot iets productiefs, maar ik kreeg pas rust toen ik al 
het gebeurde accepteerde als een onbegrijpelijk proces van her-
stel, een kracht die elke keer als Eligia uit de operatiezaal kwam 
tijd en materie vernieuwde.

Ik had de vage indruk dat ik iets dergelijks, een gezicht dat was 
opgebouwd uit vruchten, eerder had gezien op kunstafbeeldin-
gen. Maar nu was ik onvrijwillig getuige van de grillen van een 
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vormeloze en onbeheersbare substantie die niet de moeite nam 
haar eigen schetsen uit te gummen of bij te schaven.

Er verstreken twee weken. De achterkant van haar nek trok ge-
leidelijk samen. Ik schikte de kussens zo dat de aangetaste pezen 
niet werden gerekt. Gezicht en lichaam vormden nog een geheel, 
alleen was er geen verbinding meer, alsof ze door een gril toeval-
lig waren samengebracht.

Het vreemdste waren nog de wangen. Doordat ze deels waren 
weggesneden waren er randen ontstaan die de holtes nog die-
per maakten, holtes waarin het gekrioel van kleuren een valse 
indruk van exuberantie wekte, een woest schilderij vervaardigd 
door een kunstenaar die dronken was van zijn eigen kunnen.

Op de bodem van de putten die de artsen groeven verschenen 
elke ochtend na de operatie opnieuw de vrolijke kleuren van de 
eerste dag, de kleuren van verse wonden, die duidden op leven 
en genezing beloofden. Aanvankelijk kon ik nog denken dat die 
brand een harmonieuze schoonheid bezat: de tinten versterkten 
elkaar omdat ze complementair waren of juist dicht bij elkaar la-
gen. Sommige delen vertoonden dezelfde mate van verzadiging, 
en eventuele verschillen in intensiteit werden gecompenseerd, zo 
werd dieppurper omgeven door vaalviolet. Als twee vlekken zo-
zeer uit balans raakten dat één kleur dominant werd, dan was na 
de volgende ingreep de situatie precies omgedraaid.

Aangezien het kleurenpalet verscholen zat in de holtes die de 
artsen in de wangen hadden gemaakt bestudeerde ik van dichtbij 
de afgronden om de ontwikkeling te kunnen volgen in de hoop 
dat uit die penseelstreken de harmonie zou terugkeren. Zo raak-
te ik ingewijd in de geheimen van de negatieve ruimte, de nis 
zonder houtsnij- of beeldhouwwerk. Daar leidden de wonden, 
verscholen achter de dikke randen, een eigen teruggetrokken le-
ven. Die randen vormden samen met de holte die ze omgaven 
een steeds diepere ruimte, op de bodem waarvan elk punt leek te 
willen uitbarsten in vitale energie door de kracht die opwelde uit 
de aangetaste en voortdurend door het operatiemes vernieuwde 
huid. Uit het dagelijkse wegsnijden van het vlees sproot een an-
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der leven voort, dat losstond van het lichaam en de verzorging 
ervan, een autonoom ontstaan van de organische substantie be-
vrijd van elke regelmatigheid. De bewerkelijkheid van de chaos 
is een plaag.

Aan die bizarre bloei kwam een eind door de rotsen. Nadat men 
twee weken bezig was geweest met het verwijderen van afgestor-
ven vlees werden in allerijl de eerste transplantaten aangebracht. 
Het ritme van de chirurgische ingrepen nam nu af en in de drie 
maanden die volgden werd de gang naar de operatiezaal met 
steeds grotere tussenpozen gemaakt. Eligia verloor haar glans 
en raakte overdekt met een donkere harde korst. De fase van de 
kleuren was voorbij, om plaats te maken voor die van de vor-
men. Over haar huid liepen lijnen die onverwachte routes volg-
den. Hoe het zuur zich had verbreid werd met sluwe vertraging 
alsnog zichtbaar. Het stroomgebied viel af te lezen aan het vlees, 
dat op de bewuste plekken was weggevreten en waar leven geolo-
gie was geworden, geen horizontale sedimentaire geologie maar 
vol sporen van vulkanische activiteit, reeds afgekoeld en met het 
idee om voor eeuwig zo te blijven bestaan, onwrikbaar, rotsvast 
en uitdrukkingsloos als een woestijn.

De buitenkant had een belang gekregen dat wedijverde met de 
binnenkant. Bij Eligia ging het niet meer om een vorm met de 
botten als basis maar deed zich een nieuw principe gelden dat 
structuur gaf en werkzaam was vanaf de oppervlakte. De spieren 
voegden zich naar een systeem van wetten, waarbij de spanning 
van de huid en de ontspanning van de littekens er net zoveel, of 
meer, toe deden als de gewrichten en vaste steunpunten, alsof de 
botten, eenmaal ontdaan van het vlees eromheen, deels hun for-
mele functionaliteit kwijt waren en moesten wedijveren met de 
transplantaten om het lichaam weer in model te krijgen.

Op de bewuste dag van de aanval had het zuur zich van onder 
naar boven over Eligia’s gezicht verbreid: ze was samen met haar 
juridische adviseurs opgestaan in de overtuiging dat het onder-
houd met Arón ten einde was, weliswaar nog bevreesd maar met 
de hoop de kwestie definitief te hebben opgelost – alles was gere-
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geld, na zoveel jaar zou het nu dan echt tot een scheiding komen. 
Arón was blijven zitten en schonk zich glimlachend uit een kan 
een glas water in – of zo leek het althans. De sporen van het zuur 
liepen dus in een richting die tegen de zwaartekracht indruiste.

De transformatie van het vlees in steen maakte een einde aan 
de glanzende kleuren. Ik begreep dat voor mij de illusie van de 
metaforen voorbij was. Aróns daad van agressie had het hele 
lichaam van Eligia veranderd in een grote ontkenning, waarop 
het niet meeviel om figuurlijk taalgebruik te projecteren. De 
vruchtbaarheid van de chaos had haar verlaten. Pas na verloop 
van maanden kon ik dat in zijn volledige betekenis bevatten, en 
nog later kwam ik erachter hoe het onvermogen om metaforen 
in haar vlees te zien voor mij was omgeslagen in een onvermogen 
om metaforen te bedenken voor mijn gevoelens.

De vruchten van elke dag waren opgehouden te rijpen. Eligia’s 
gezicht viel ten prooi aan een algehele starheid; de uitstulpingen 
namen nu een vaste plaats in op een plat maanoppervlak. Maar 
door die verstarring kregen holtes en gaten een nieuwe betekenis: 
het versteende vlees verleende de gelaatstrekken een kalmte die 
relaties tussen de ene en de andere vorm suggereerden. Met die 
stabiele relaties herleefde in mij de arrogantie van zekerheden en 
perspectieven, die het me mogelijk maakten de situatie te bezien 
vanuit een puur ruimtelijk en onpersoonlijk gezichtspunt zonder 
belaagd te worden door sentimentele bespiegelingen. Ik stoelde 
mijn waarnemingen op een abstracte basis door mijn aandacht 
niet te richten op de hand die het zuur had gelanceerd of op het 
lijden van het slachtoffer, noch op de haat of de liefde die had ge-
leid tot de aanval, maar op de ruimtelijke betrekkingen op Eligia’s 
gezicht. Zo nodig zou ik met mijn oog de verbrande huid uitplui-
zen tot ik op zulke kleine fragmenten zou stuiten dat daarmee 
het menselijke aspect van wat er aan de hand was verloren ging. 
Op die minuscule ruimten concentreerde ik mijn aandacht en ik 
construeerde er relaties mee waarmee ik poogde voor mezelf een 
verklaring te vinden voor wat daar plaatsvond.

Eerder nodigden de kortstondige vruchten die zich op het hele 
lichaam van Eligia manifesteerden uit om ze aan te raken en hun 
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onverwachte vorm te betasten met het excuus het bloed of het 
vocht dat eruit sijpelde te deppen. De gaten en kloven die daar-
na verschenen vereisten een onderzoekende blik van dichtbij, 
de verbazingwekkende structuur van het getoonde vroeg daar 
gewoon om, maar ook omdat wat werd waargenomen in die 
steenfase veel abstracter was – en dus veel meer onweerlegbaar 
en onaanraakbaar – dan de fascinatie voor de vruchten uit het 
stadium ervoor. 

De vorm ervan stond geen kleuren toe en had de structuur van 
gaten die zijn aangetroffen in de as van Pompeï, die de plaats 
aangeven waar zich een mens heeft bevonden tijdens de vul-
kaanuitbarsting, een leegte die alleen dankzij het voorstellings-
vermogen van de beschouwer het vlees liet raden dat er de oor-
sprong van was, totdat een duidelijk respectloze archeoloog op 
het idee kwam er gips in te gieten. Net als chirurgen zorgde zo’n 
man voor iets afschuwelijks waar iedereen wel naar moest kijken; 
hij verlaagde zich tot het simpelweg tonen van wreedheid, heel 
anders dan wat die gaten in het lava eerder waren geweest: een 
algemene theorie over wat ons ooit heeft vernietigd en ons nog 
immer bedreigt.

De precisie van steen, ook al gaat het slechts om ruïnes, deed 
zich voor als de eeuwige keerzijde van ieder menselijk figuur, de 
– schrikwekkend kenbare en aanwezige – grens van onze illusies, 
het niet-zijn dat zich met de exactheid van een landmeter nes-
telde in de klei die we in heel onze onachtzaamheid zijn. Aldus 
voltrok zich in haar de overgang van de zinsbegoochelingen van 
de schijn naar de valse wetten van het vulsel.

Niettemin, zo af en toe, wanneer de verdovingen en pijnstillers 
haar een moment van volledig bewustzijn toestonden, herbewa-
pende Eligia haar lichaam, en dan ontleende ze aan die ogen-
blikken, in een fase die werd bepaald door een hermetische wet 
en haar gevangen hield, oplevingen van flinkheid, een ‘ik geef 
me niet gewonnen’, waarmee zij tot in al haar vezels een koppige 
waardigheid belichaamde die zich niets aantrok van het proces 
dat haar ondermijnde.

Ik wilde graag geloven dat de nieuwe starheid van Eligia’s ge-
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zicht de plannen van Arón dwarsboomde: door er bijtend zuur 
tegenaan te gooien had hij het vlees waarvan hij hield niet ver-
nietigd maar door sloop gesublimeerd, zoals in het geval van ro-
mantische ruïnes. Net zoals het oog instinctief de geschonden 
geometrie van een tegelvloer reconstrueert, zo reconstrueerde 
ook ik haar gezicht op basis van de nietige fragmenten die ervan 
waren overgebleven. Mijn blik vulde vanzelf de nu ontbrekende 
delen aan, en die herinnering versterkte juist wat niet meer zicht-
baar was.

Hoewel ze vastzat begon ze toch te experimenteren met bewe-
gen. Het waren zeer lokale en beperkte bewegingen die Eligia 
uitprobeerde, vooral, dacht ik, om zich op kinesthetische wijze, 
bij gebrek aan andere zintuigen, een idee te vormen van haar 
nieuwe lichaam. In die dagen besefte ik niet voldoende hoezeer 
ze ernaar moest hebben verlangd om de veranderingen die zich 
in haar voltrokken waar te nemen. Voor mij had het geen zin 
haar precies te laten vaststellen hoe ver de transformatie ging; 
ik vreesde dat het een te grote klap voor haar zou zijn, en de 
artsen gaven me gelijk. Het leek beter haar hardnekkig vast te 
laten houden aan het idee tegen elke prijs te willen veranderen, 
te transformeren hoewel ze niet wist wat dat inhield. Pas vele 
jaren later drong tot me door hoezeer de als menslievendheid 
vermomde lafheid – van de artsen, de verpleegsters en van mij 
– een marteling vormde die zelfs de slechterik uit een opera niet 
had kunnen bedenken.

Als Eligia zich bewoog, voor zover ze dat kon omdat ze nog 
steeds vastzat, wezen haar onwaarschijnlijk ernstig geschonden 
gelaatstrekken er duidelijk op dat haar iets onmogelijks was 
overkomen: de smart was zo groot dat de realiteit ervan niet 
meer overtuigde. De toestand van haar nieuwe lichaam sloot elk 
genot, elke trots uit, veroordeelde haar onherroepelijk tot een lot, 
tot een absoluut voornemen: de situatie waarin ze zich bevond 
veranderen. Zonder dat ze zichzelf kon zien, kon aanraken, kon 
ze haar lichaam alleen nog maar beschouwen als een terrein voor 
herstel, dat wil zeggen iets wat nog niet bestaat maar zich voor-
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bereidt op een bestaan. Ze trok een muur op om het heden dat 
gereduceerd was tot zuiver lijden; ze was zo verstandig om de 
pijn te ondergaan zonder welke reflexieve of existentiële conno-
tatie dan ook. Om zich daarbuiten te wagen was ze gedwongen 
een duidelijke richting te kiezen en die te blijven volgen.

Ze stelde geen vragen over de technologie die op haar werd 
toegepast; wat haar veel meer interesseerde was de vaststelling 
dat ze een ander leven tegemoet ging. Elk teken was in die zin 
een enorme opluchting voor haar. Haar bewustzijn stroomde vol 
toekomst. Geen enkele handeling, geen enkel voorwerp had op 
zichzelf nog betekenis voor haar in die moeilijke dagen, behalve 
dan dat het kon fungeren als reddingsboei of op z’n minst als 
stukje kurk, waarmee ze zich kon laten drijven naar een andere 
manier van bestaan. Die behoefte aan een toekomst pakte posi-
tief uit, in de eerste plaats omdat het iets wezenlijks en constants 
was, maar bovendien omdat het voorgoed een streep haalde 
door haar hang naar gepsychologiseer – die al eerder verschroeid 
was – en ruimte liet voor een noodzakelijke, op hoop gestoelde 
rationaliteit. 

Zo werkt in ons de kronkelende efficiëntie van het goede, de 
overgang van het tijdelijke naar God.

Mijn zus reisde niet naar de hoofdstad omdat ze nog bijna een 
kind was en we het er allemaal over eens waren dat ze in de 
provinciestad moest blijven waar ze sinds vier jaar met Eligia 
woonde. Mijn broer moest zich ontfermen over de zaken van de 
familie om de kostbare medische behandeling te kunnen betalen. 
Zonder dat iemand er een woord aan vuilmaakte nam ik de zorg 
voor Eligia op me.

Ik had er altijd een hekel aan gehad verantwoordelijk voor ie-
mand te moeten zijn. Nu had ik Eligia onder mijn hoede. In de 
kliniek was ik druk in de weer met zogenaamde taken; ik douch-
te er nooit, evenmin gebruikte ik het bed dat voor mij klaarstond. 
Zodra ik even tijd had haastte ik me, om er te douchen en schone 
kleren aan te trekken, naar het appartement dat van Arón was 
geweest en waar ik weer mijn intrek had genomen omdat ik geen 
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eigen plek had. Een maand voor zijn daad was ik met ruzie uit 
datzelfde appartement weggevlucht. Het joeg me angst aan.

Toen had ik drie weken door de stad gezworven. ’s Avonds laat, 
als de winterkou de mensen had verdreven, zagen de pleinen er 
weer uit als tuinen, maar er bleef iets barbaars in de lucht hangen, 
als na plunderingen, met kapotte lantaarns, papier dat dwarrelde 
in de wind, perkjes die vertrapt waren door duizenden schoenen 
zodat de lage hekjes eromheen slechts dienden om aan te geven 
‘hier groeide eens gras’. Overdag werden de pleinen geteisterd 
door een toornige kracht die zich stortte op elk bankje, elk stand-
beeld, elk pad. Maar na middernacht leek het of de ramp zich 
al veel eerder had voltrokken. Ondanks de woede die elke dag 
opnieuw oplaaide, straalden de struiken en de bomen het ver-
trouwen uit dat ze tegen alles bestand waren, en in het donker 
voerden ze stilzwijgend gesprekken met elkaar, gevangen tussen 
de utilitaire bouwwerken die in het donker niet meer waren dan 
slechts een harde rand.

Als het niet waaide bleef ik daar net zo onbeweeglijk als zij kalm 
zitten drinken, opgaand in een tijdloze fascinatie totdat in de 
vroege ochtend de eerste bussen de betovering verbraken. Maar 
die rustige nachten bezorgden me altijd een ongemakkelijk ge-
voel. Als daarentegen de wind de takken deed wiegen en er zich 
een spel van tegenstellingen ontrolde tussen de starre stammen 
en de beweeglijke kruinen begon het in me te bruisen en liep ik 
heen en weer om vanuit elke hoek te kijken hoe ze standhielden 
of meebogen zonder ook maar iets te missen van het spektakel.

Totdat een familielid me tegenkwam en net zo lang op me in 
praatte tot ik mee naar huis ging en daar bleef slapen. Kort daar-
na viel Arón Eligia aan.

Toen ik vier jaar eerder, op mijn achttiende, stevig begon te 
drinken en me regelmatig bezatte werd het me duidelijk hoe 
lachwekkend mensen zijn als ze de slechterik willen uithangen. 
In kroegen viel dat helemaal op: zielige dronkenlappen vlogen 
elkaar aan, pleegden verraad aan al het goede dat hun overkwam, 
etaleerden verwachtingsvol hun perversiteiten. Ze waren zo ridi-
cuul en hulpeloos. Maar zelfs bij de grote jongens, zij die nuchter 
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en helder van geest hun plannen ten uitvoer brachten, was de 
drang om slecht te zijn bespottelijk te noemen tegenover de su-
perioriteit der feiten en dingen.

In die tijd maakte de geschiedenis ons systematisch tot clowns. 
We leefden in een periode van politieke onrust en het nieuws 
bestond uit een lange stoet van burgers en militairen die stuk 
voor stuk overladen waren met symbolen van de macht en het 
paradijs of vergelding beloofden. Na een paar jaar, of zelfs na een 
paar maanden al, verdwenen ze weer van het toneel zonder iets 
voor elkaar te hebben gekregen. Enkelen van die redders doken 
na hun regeerperiode in levenden lijve weer op in onze kroegen, 
met een uitgedoofde blik die alleen weer even twinkelde als ze 
fantaseerden over hun voorbije gloriedagen.

Zo vormde ik me er al op heel jonge leeftijd een idee van hoe 
grotesk het kwaad is.

Op een dag kwam een advocaat naar het ziekenhuis met een map 
van Arón waarin papieren zaten voor de afwikkeling van de erfe-
nis. Hij hield de blaadjes een voor een voor de ogen van Eligia en 
vertelde op verveelde toon waar het betreffende document over 
ging. Onder de stukken, die betrekking hadden op de vele echt-
scheidingsprocessen die ze in de achtentwintig jaar van hun hu-
welijk steeds weer waren begonnen, stuitten we op een foto van 
Arón en Eligia, waarop zij innig tegen zijn schouder aan gevlijd 
stond. Ik dacht niet verder na over het geluk dat Eligia uitstraalde 
op de foto noch over de reden waarom Arón hem had bewaard. 
Ik plukte hem met een stroeve blik weg en stopte hem in mijn 
zak in de veronderstelling dat Eligia haar man zelfs niet meer op 
foto’s wilde zien.

Toen ik daarna in het café zat bekeek ik het kiekje aandachtig. 
Ik kwam tot de conclusie dat de relatie tussen Eligia en Arón zich 
niet zomaar liet kennen en zich er evenmin makkelijk voor leen-
de om onder woorden te worden gebracht. Het geval maakte dat 
ik elke stelligheid ten aanzien van mijn vermoedens moest laten 
varen. Ik was niet in voor subtiliteiten. De stellage van behoeften 
die was opgetrokken door het lijden van Eligia en door de eisen 
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die de behandeling aan me stelden zorgde ervoor dat ik me er 
niet verder in verdiepte. Maar het idee dat chaos beter te verdra-
gen is dan verlatenheid, dat ik in verband had gebracht met zo-
wel de spirituele Arón als de fysieke Eligia, schoot wortel in mijn 
bewustzijn van die jaren: het idee dat het kwaad een onderwerp 
was dat buiten het bereik van de wil lag, dat als het al ooit invloed 
had op de mens (minder vaak dan zijn trots veronderstelde), dan 
in de dezelfde hoedanigheid als in de natuur: onwillekeurig, vol-
ledig en afwezig, zoals in rotswoestijnen.

Om Eligia wat afleiding te bezorgen tijdens de uren dat ze helder 
was, las ik haar vaak interessante artikelen voor uit een geschie-
denistijdschrift. Toen ik een paar oude nummers doorbladerde 
op zoek naar iets geschikts stuitte ik op een stuk over het verzet 
tegen de fascistoïde regeringen in de jaren dertig. Ik zag Arón op 
een foto. In de tekst was de politieke oproep opgenomen die hij 
in 1934 had opgesteld:

Het uur van de strijd is aangebroken!

Vanaf de velden van ons vaderland, vanuit de scholen, de univer-
siteiten en de fabrieken, klinkt de oproep van een nieuwe generatie 
die weigert nog langer te berusten in de almacht van een kleine oli-
garchie die de democratische en republikeinse structuur van onze 
natie voorgoed te gronde dreigt te richten.

Een diepe crisis teistert sinds drie jaar ons volk. We hebben ge-
zien hoe de constitutionele orde scheuren begint te vertonen, hoe 
de regels van het recht geperverteerd worden, hoe de waardigheid 
van de magistratuur aangetast wordt, hoe onze internationale 
trots geschonden wordt, hoe de rechten van het proletariaat met 
voeten getreden wordt, hoe onze geloofwaardigheid in het buiten-
land afkalft, hoe de eer van ons leger schade wordt toegebracht. En 
tegenwoordig zien we dat gewapende groeperingen onder invloed 
van een uit het buitenland overgewaaide ideologie in ongehoorde 
straffeloosheid hun gang kunnen gaan en niet langer hun anti-
democratische ressentiment verbergen en pleiten voor het gewa-
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penderhand instellen van een dictatuur: conservatief rechts strijdt 
voor de komst van zo’n dictatuur met de waarschuwing dat het de 
enige manier is voor het behoud van hun monsterachtige politieke 
en economische privileges die een schande voor ons land zijn en 
die het verarmen.

De golf van geweld die de oude beschaving schokt met zijn ras-
sen- en vreemdelingenhaat mag onder ons geen weerklank vinden.

Rechts effent de weg voor een definitieve vervanging van de 
grondwettelijke wil van de meerderheid van het volk, de wrede sla-
vernij van de arbeidersklasse en de overdracht van de nationale 
bronnen van onze rijkdom aan het kapitalistische imperialisme uit 
het buitenland.

Tegenover dit vernederende schouwspel vormen wij de Democra-
tische Associatie, een strijdbare burgerorganisatie geïnspireerd op 
de basisprincipes van de grondwet...

Met dit manifest roepen we met klem alle dappere Argentijnen 
op in actie te komen. We verwerpen elke vorm van zwakte en on-
derwerping en doen een beroep op jongemannen met karakter, 
sterk van lichaam en geest, zonder onderscheid te maken tussen 
klasse of gilde.

We onderkennen en begrijpen de betekenis van ons woord, en 
we aanvaarden de verantwoordelijkheid van onze opstelling. We 
geven als onderpand voor de strijd onze eer en ons leven. Arón 
Gageac.

In het artikel werd ook uitgeweid over al die keren dat hij ge-
vangen had gezeten en al die keren dat hij ontvlucht was, over 
samenzweringen tegen militaire regeringen, over ballingschap-
pen, hongerstakingen, treinen die hij huurde om zijn medestan-
ders te vervoeren, geheime dagboeken... Er kwam opnieuw een 
tegenstrijdig gevoel in me boven: die ouwe was een geweldda-
dige, wrede, woedende man geweest, maar wat hij deed, deed hij 
met overgave, hij had zijn leven op het spel gezet voor ideeën, hij 
had fortuinen uitgegeven om dictators te bestrijden nadat hij nog 
grotere fortuinen had verkwist aan Europese hoeren. Ik zei niets 
over het artikel tegen Eligia.
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Op een morgen betrapte ik een man die vanuit de gang een 
nieuwsgierige blik naar binnen wierp toen de deur van Eligia’s 
kamer openging. Hij keek vanuit een andere wereld, vanuit een 
werkelijkheid waarin gezondheid en ziekte elkaar vonden in 
woorden, het alledaagse, datgene wat het recht heeft om angstig 
te loeren naar wat hem wezensvreemd is. Een normale man die 
op bezoek ging bij een normale zieke, dat wil zeggen iemand die 
leed aan een pijn die door niemand gewenst was. Later kwam 
ik hem opnieuw tegen toen hij tegen zijn familie vertelde ‘Arm 
mens! Ze ligt daar zo...’ en hij deed zijn armen wijd als een ge-
kruisigde in een poging de indruk van onbeweeglijkheid te wek-
ken. Het hele gezelschap was even zijn eigen zieke vergeten, die 
via zijn luchtpijpsnede piepend ademhaalde.

De tijd dat ik vrij was zat ik in de kroeg; daartoe beperkte zich 
mijn contact met de buitenwereld. Eligia verzorgen was een ver-
draaglijke taak omdat we beiden van stilte hielden. Ze deed nooit 
dramatisch en kuren waren haar vreemd; ze bracht uren en uren 
zwijgend door zonder dat iemand wist waaraan ze dacht. Waar ik 
alleen moeite mee had waren de momenten waarop lichamelijk 
contact onvermijdelijk was: haar helpen te gaan zitten, waardoor 
je een glimp opving van haar verborgen wonden, haar te drinken 
en te eten geven, haar wonden uitwassen.

Aldus, door die volharding, doet de waarheid de beschermen-
de stellage van ons vernuft verbrokkelen. 

Na drie maanden was het enige waaraan ze nog herkend kon 
worden haar korte brutale neus, die samen met haar holle wan-
gen een steenachtige kwaliteit had gekregen. Een roerloze ra-
zernij van roestig ijs verdrong zich rond die oude gelaatstrek, 
een overblijfsel van een koketterie uit het verleden. Het waren 
de laatste slagen van een vervlogen identiteit, gegeseld door de 
golven van een nieuwe onmenselijke gedaante. De vleugels wa-
ren al snel verdwenen maar de rug, overeind gehouden door het 
kraakbeen, hield nog redelijk lang stand. Toen tijdens de laatste 
chirurgische ingreep ook de punt en het zachtste gedeelte van 
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het kraakbeen werd verwijderd viel daarmee het laatste bolwerk 
waaraan ze te herkennen was geweest.

In de vierde maand van de behandeling wekte het bestuderen 
van Eligia’s gezicht een gevoel van bevrijding bij me op. Einde 
van het functionalisme: als we zijn wat we zijn omdat we de 
vorm hebben die we hebben, dan had Eligia ons overtroffen. Het 
is waar dat een gezicht, een lichaam, zoveel voor ons betekent 
dat de verschijningsvorm ervan altijd vaag, onscherp is door de 
verwarring die datgene wat zich compleet en naakt manifesteert 
bij ons teweegbrengt. Gezichten – althans voor mij, een verlegen 
man – worden pas scherp nadat het geheugen er een reconstruc-
tie van heeft gemaakt.

Op een dag arriveerde de nieuwe behandelend arts van het me-
disch team. Niemand gaf ons een verklaring voor het verdwijnen 
van zijn voorganger. De vervanger kondigde met geforceerde 
vreugde aan dat de eerste fase achter de rug was. Hij prees Eli-
gia om haar flinkheid, om het feit dat ze een voorbeeldige, bijna 
stoïcijnse patiënte was, een vrouw zo sterk als hij maar zelden in 
zijn leven had ontmoet. Het was nu tijd voor een welverdiende 
rust- en herstelperiode alvorens te beginnen met de plastische 
chirurgie ‘die wonderen doet’. Ook prees hij het werk van de vo-
rige arts, ‘een wijze man in weerwil van zijn onorthodoxe ideeën 
over de effectiviteit van symbolen, die echter, gelooft u me, nooit 
van invloed zijn op zijn wetenschappelijke arbeid’.

‘Voor gevallen zoals dat van u,’ ging hij verder, ‘is hier weinig 
expertise. Ik raad u dan ook aan zich te laten behandelen door 
dokter Calcaterra, in Milaan. Hij is de beste ter wereld. Hij was 
al hoofd plastische gezichtschirurgie toen de oorlog uitbrak, dus 
u kunt wel nagaan hoeveel ervaring hij heeft. Het klopt dat de 
vorige arts er andere opvattingen op na houdt dan Calcaterra; 
ik zou bijna zeggen dat ze uitgaan van tegenovergestelde idee-
en. De een is gespecialiseerd in reconstructie, en onze man in 
brandwonden.’

‘Word ik niet geopereerd door een plastisch chirurg?’
‘Gezichtsreconstructie is het puikje van de plastische chirurgie. 
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Wij zijn de brandweermannen, maar zij die zich bezighouden 
met herstelchirurgie zijn speleologen, die gaan de diepte in.’

Voor onze reis naar Italië vertelde een bevriende arts me dat geen 
enkele plastisch chirurg uit Argentinië Eligia had willen opere-
ren omdat ze een bekend persoon was en het resultaat, wat ze 
ook deden, zou tegenvallen. ‘Hier hebben ze het enige gedaan 
wat een medisch team in een dergelijk geval kan doen: het dode 
weefsel verwijderen en de wond bedekken.’

‘Dus het vier keer per dag uitwassen en het baden in maanlicht, 
dat is allemaal onzin?’

‘Nee. Dat diende ervoor om jou het gevoel te geven dat je nut-
tig was.’

*

Montevideo, 2 oktober 1955

Opstel: ‘Ik ben trots op deze school’, door Mario Gageac

In mijn derde Jaar op die Duitse School Herder van Montevideo, 
waar we allemaal zo van houden, wil ik door middel van dit Opstel 
mijn Dankbaarheid uiten.

Ik herinner die eerste Schooldag in 1953, toen ik helemaal alleen 
binnenkwam, met mijn verfranste Achternaam, en het weinig dat 
ik mij herinnerde van de Duits Spraak, die ik had geleerd toen ik 
nog een zesjarige Kind was, in Zwitserland, plus met nog een beetje 
dat ik later sprak met de Lerarin, die Duits praatte hoewel ze Pools 
was. Maar voordat ik me binnenwaagde in deze School had ik 
jammergenoeg veel van mijn Duits vergeten en veel Moeilijkheden 
heb ik nu om het te leren omdat deze School is voor Kinderen die 
het al vanaf hun geboorte spreken, niet voor Vreemden wie ik. Ik 
vraag Excuses voor mijn Fouten.

Op het Moment van Aankomst voelde ik nog het Angst, want 
acht Maanden eerder had ik in de Gevangenis van de Slechtvrou-
wen een Week, met Eligia en mijn Zusje, ginder in mijn Land, 
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opgesloten gezeten, omdat de Politie wilde niet zeggen dat Eligia 
achter de deur zat. Ik vind dat wie in die Gevangenis achter de 
deur moet zitten de grote Politikerin van mijn Land moet zijn, de 
Echtgenote van de Generaal, in Plaats van wij. Tussen Hoeren en 
Dievegges moet ze slapen, net zoals wij, want op die Plek is niet 
eens een speciale afdeling voor Politikerinnen, want het mijne is 
geen Land dat de Verlichting door heeft gemaakt: alleen Middel-
eeuwen en Romantiek. Niet als die Uruguayaanse Vrijstaat waar 
we heen zijn gevlucht. Ik weet dat ik over die Dingen niet praten 
moet: over mijn Land, geen Woord.

Maar een van die smerige Hoeren die zelfs niet deugden voor 
Volgelingen van de Generaal (en daarom in het Gevangenis waren, 
in die Tijd, sinds zo kort nog maar voorgoed overwonnen, waarin 
Hoeren rondzwierven, en Vicepresidentes zijn wilden) was heel 
aardig voor me en hield me in haar armen toen Eligia voor Ver-
hoor werd geroepen, en ook beschermde ze me van de Dievegge, die 
altijd ‘Oligarch’ tegen me schreeuwde, en die beloofde dat zij mijn 
hele Familie zou vermoorden, inclusief mijn tegenstrevende Opa.

Toen ze van Verhoor terugkwam drukte Eligia me sterk op het 
hart niet over de Politiek van het land en al helemaal niet over de 
Generaal en zijn Echtgenote te praten. Want heel gevaarlijk was 
dat. Dat als ik iets verkeerd zou zeggen of een Eigennaam we altijd 
in het Gevangenis zouden blijven. Over mijn Land, kortom, abso-
luut niets zeggen; dat was het Beste. Ik moest niet praten.

Ook zou ik niet Woorden als ‘Hoer’ hier mogen schrijven, maar 
ik vertrouw erop dat Meneer Professor begrijpt dat ik erg goed weet 
dat het erge Slechtvrouwen zijn, en zij die goed was geloof ik niet 
omdat ze iets in haar Geest verborgen moet houden.

Toen we uit de Dictatuur van mijn Land ontsnapten maakte ik 
in dit kleine Land en op deze grote School het Basisonderwijs af. 
Dat jaar 1953 konden we op het Herder nog geen Middelbaaron-
derwijs volgen. Pas in 1954 kreeg ons geliefde Herder College een 
Afdeling Middelbaaronderwijs, na de onterechte Sluiting tijdens de 
Wereldoorlog. Elk Jaar kwam er een volgende Klas bij, zodat ik 
altijd zat tussen de Oudsten. Ik vind het leuk om altijd te zitten in 
de Klas van de Oudsten want zo begreep ik, zoals Meneer Rector 
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von Zharschewsky ons zei en ook de geliefde Meneer Professor Bor-
mann, dat dat Verantwoordelijkheid met zich meebracht, anders 
als op de Engelse Kostscholen. Dat we niet een Recht hadden om de 
weerloze jongere Kinderen te slaan. Hier zijn gelukkig de Leraren 
en Conciërges de enigsten die Recht hebben om lijfstraffen toe te 
passen, niet de oudste Leerlingen, en dat doen ze altijd heel recht-
vaardig; daar kan geen Twijfel over bestaan.

Na de eerste Afranselingen (die, zo werd mij uitgelegd van mijn 
Klasgenoten, niet zo’n pijn doen, hoewel ik de eerste Keer huilde 
als een Mietje) begreep ik dat ik terecht was gekomen in een to-
taal andere Werkelijkheid dan de vele Scholen die ik daarvoor had 
opgezocht. Op de andere Scholen had ik gezeten zonder dat van 
binnenuit mijn Karakter werd gevormd, behalve dan op die eerste 
School in Freiburg in Zwitserland, waar de Nonnen Bonen of Erw-
ten of Linzen of wat het ook waren in hun Habijt hadden zitten en 
op de Grond gooiden en ons dwongen erop te knielen als we stout 
waren geweest. Als we erg stout waren geweest moesten we boven-
dien kijken in de Zon.

Dankzij de Raad van de Detlef en de Bernhardt, mijn beste 
Vrienden hier in Montevideo (nu beiden gelukkig terug in het Va-
derland nadat glorierijk het Wereldkampioenschap Voetbal van 
Zwitserland was behaald, waaraan mijn Land niet eens meedoen 
wilde, terwijl Uruguay werd uitgeschakeld omdat Hochberg bont 
en blauw geschopt was, en de Hongaren in de Verlenging gebruik-
makend van de Duisternis twee Spelers wisselden; ik bied Excuses 
aan dat ik het heb over triviale Onderwerpen), ik begreep dat ik 
me aan een nieuw spiritueel Inzicht moest aanpassen, dat ik vol 
ijver een Schoolleven moest gaan leiden waarin al mijn Daden met 
elkaar zouden samenkomen ten gunste van een verheven Lotsbe-
stemming.

Nu ik dertienjarig ben ben ik ervan overtuigd dat mijn School 
mij het beste Onderwijs biedt, zonder onbeheersbare persoonlijke 
Emoties of vrouwelijke Sentimentaliteiten. Hier, op de Jongensaf-
deling, wordt huiswerk dat slecht is gemaakt verscheurd, doormid-
dengescheurd van degenen die zo slecht hun Best hebben gedaan. 
Het wordt verscheurd in de Klas, in het Bijzijn van Klasgenoten, 
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nadat de Meneer Professor hun heeft uitgelegd wat eraan schort-
te. De eerste Keer leek het of ik Pijn voelde of een Leegte, maar 
gaande Weg (en dankzij de Heren Professoren die vol Toewijding 
hun Werk weer hebben opgenomen na de Sluiting van de School 
tijdens de Wereldoorlog en hun Taak hebben hervat in deze treu-
rige naoorlogse Periode, die ook een vooroorlogse Periode is, want 
de Russen zullen ons aanvallen, en dan zullen wij nodig zijn) hoor 
ik steeds vaker ‘Jongeheer Gageac, u hebt een Acht!’, of een Negen 
of een Tien, en dan zwelt mijn Borst vol Idealen op. Alleen wordt 
hier aan Latijn niet veel gedaan, zoals Eligia opmerkt. Maar onze 
Rector zegt dat het geen praktisch Nut meer heeft.

Van wie ik de meeste Lof krijg is de oude Tekenleraar, Bormann, 
hoewel ik niet goed kan tekenen, maar ik luister naar wat hij ver-
telt over de grote Kunst en de Idealen aandachtig. Men zegt dat hij 
een grote Beterweter is geweest in zijn Thuisland, en hij zegt dat hij 
de Idealen belangrijker vindt dan de Tekeningen. Tot de Idealen, 
zegt Professor Bormann, moeten we doordringen via de Observa-
tie: de Wetten van het fysiologische Zien bepaald door het Kader 
van de Canon en de gulden Snede. En hij legt ons met Platen de 
Harmonie uit van de klassieke Beelden, die naakt zijn. Zo denkt 
mijn Lievelingsleraar Meneer Bormann. Bovendien is hij het die 
zich het best om mij bekommert op dit Internaat, hij behandelt me 
als er altijd iets mis is aan me.

Dankzij deze Vrienden, Leraren en Idealen voel ik een Zelfverze-
kerdheid zoals ik nooit heb gevoeld in mijn Land en in de andere 
Landen waar Arón met ons naartoe verhuisde, een Zelfverzekerd-
heid die me onvatbaar maakt voor alle Gevaren van de Buitenwe-
reld en voor alle Twijfels die me als Kind zo wanhopig maakten.

Ik moet nu terugreizen met mijn Ouders naar mijn Land omdat 
de tirannieke Generaal afgezet is (ik ga terug per Cruiseschip!); ik 
weet zeker dat ik geen Emoties meer ga tonen over elke Verhuizing 
van Straat, Stad, Land of sociale Klasse van mijn Vader meneer 
Arón. Ik weet alleen niet zeker of ik me er zo zeker voelen zal gaan 
als hier. Maar als je een Tien krijgt voor het voordragen van Goe the 
kun je niet meer bang zijn voor wat er in Zuid-Amerika gebeurt.
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Maar voor mijn Vertrek overleed eerst nog onze geliefde Rector 
von Zharschewsky. Zijn In Memoriam werd mij opgedragen te 
schrijven voor de Schoolkrant. Ik werd alleen in de Kamer van de 
Leraar gelaten, tegenover zijn Oorlogsfoto’s, in Uniform. Ik ging 
voor de Machine zitten: ‘We hebben een zeer bijzonder Mens ver-
loren, die alles gaf zonder er iets voor terug te vragen. Een van die 
buitengewone Mensen die in plaats van altijd maar kwistig te glim-
lachen Kennis en Spartaanse Voorbeelden bood. Ik herinner dat ik 
vaak net als hij met de Rug recht te lopen probeerde maar na een 
tijdje raakte ik dan altijd vermoeid en liet ik onbewust mijn schou-
ders weer hangen. Maar hij, tachtigjarig, niet, hij liep niet gebogen. 
Als we in de buurt van zijn Persoon rondhingen voelde ik me geïn-
timideerd door zijn Geestkracht en wilde ik op hem lijken. Nu, nu 
ik mijn Blik opsla om hem te zien in de Hemel, kan ik alleen herin-
neren de Dichtregels van Goethe die we met hem in de Les lazen: 
“... die Beschwörung war vollbracht, / und auf die gelernete Weise 
/ Grub ich nach dem alten Schatze / Auf dem angezeigten Platze 
/ Schwartz und stürmisch war die Nacht”. Wat in het Spaans zou 
zijn (zal ik het durven te vertalen?)...




