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deel 1

thuisloos



Tomás besluit te gaan lopen.

Een flinke wandeling zal hem door een groot deel van Lissabon

voeren, van zijn bescheiden etage aan de Rua São Miguel in de be-

ruchte wijk Alfama naar de statige stadsvilla van zijn oom in het

lommerrijke Lapa. Daar zal hij waarschijnlijk een uur over doen.

Maar de ochtend is helder en zacht begonnen, en de wandeling zal

hem tot rust brengen. Bovendien heeft Sabio, een bediende van

zijn oom, gisteren zijn koffer al opgehaald, evenals de houten kist

met de documenten die hij nodig heeft voor zijn tocht naar de

hoge bergen van Portugal; hij hoeft dus alleen zichzelf te verplaat-

sen.

Hij klopt op de borstzak van zijn jasje. Daar zit het in zachte

stof gewikkelde dagboek van pater Ulisses. Dom van hem om het

zomaar bij zich te dragen, zo nonchalant. Het zou rampzalig zijn

als het zoekraakte. Hij zou er verstandiger aan hebben gedaan het

in de kist te laten zitten. Maar vanmorgen heeft hij, net als bij alle

bezoeken aan zijn oom, een extra geestelijk steuntje nodig.

Hoe opgewonden hij ook is, hij vergeet niet zijn gewone wan-

delstok te verwisselen voor het exemplaar dat hij van zijn oom

heeft gekregen. Die stok heeft een handvat van olifantenivoor en

een steel van Afrikaans mahonie, maar het bijzondere zit hem

vooral in het ronde zakspiegeltje dat vlak onder het handvat naar
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opzij uitsteekt. Dat spiegeltje is een beetje bol, waardoor het een

heel breed beeld reflecteert. Toch is het een waardeloos ding, het

werkt niet, want een wandelstok is tijdens het gebruik uiteraard

voortdurend in beweging, en het beeld dat het spiegeltje reflec-

teert is dan zo schokkerig en vluchtig dat hij er niets aan heeft.

Maar de vernuftige stok is een cadeau van zijn oom, die hem spe-

ciaal heeft laten maken, en elke keer dat Tomás op bezoek gaat

neemt hij hem mee.

Hij loopt via de Rua São Miguel de Largo São Miguel in en van-

daar naar de Rua de São João da Praça, om vervolgens de Arco de

Jesus in te slaan: zo wandelt iemand op zijn gemak door een stad

die hij al zijn leven lang kent; een fraaie, bedrijvige stad, een stad

van handel en cultuur, vol uitdagingen en beloningen. Op de Arco

de Jesus overvalt hem een herinnering aan Dora, die glimlachend

haar hand naar hem uitsteekt. In zo’n geval komt de stok goed van

pas, want herinneringen aan haar brengen hem steevast uit zijn

evenwicht.

‘Ik heb een rijke man aan de haak geslagen,’ had ze eens tegen

hem gezegd terwijl ze bij hem thuis in bed lagen.

‘Helaas,’ had hij geantwoord. ‘Mijn óóm is rijk. Ik ben de arme

zoon van zijn arme broer. Mijn vaders succes in het zakenleven

was omgekeerd evenredig aan dat van oom Martim.’

Nog nooit had hij zo nuchter, waarheidsgetrouw commentaar

geleverd op de veelbewogen loopbaan van zijn vader: de onderne-

mingsplannen die stuk voor stuk op niets uitliepen, waardoor hij

steeds meer verplichtingen kreeg aan de broer die telkens weer bij-

sprong. Maar Dora kon hij zulke dingen wel toevertrouwen.

‘Dat zeg je nou, maar rijke mensen hebben altijd wel ergens

zakken vol geld verstopt.’

Hij schoot in de lach. ‘O ja? Volgens mij is mijn oom niet zo

 iemand die geheimzinnig doet over zijn rijkdom. En als het waar
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is en ik bén rijk, waarom wil je dan niet met me trouwen?’

Hij trekt veel bekijks. Sommige mensen leveren commentaar,

een enkeling maakt een grapje, maar de meesten bedoelen het niet

kwaad. ‘Voorzichtig, hoor, straks val je nog!’ roept een bezorgde

vrouw. Hij is die aandacht wel gewend en neemt er geen notitie

van; alleen degenen die het goed met hem voorhebben knikt hij

glimlachend toe.

Stap voor stap legt hij de weg naar Lapa af, met soepele, losse

tred: hij tilt zijn voeten hoog op en zet ze zelfverzekerd neer. Het is

een elegante manier van lopen.

Hij trapt op een sinaasappelschil maar glijdt niet uit.

Hij merkt een slapende hond niet op, maar zijn hak komt net

naast de staart neer.

Hij verstapt zich bij het afdalen van een gebogen trap, maar hij

heeft de leuning vast en hervindt met gemak zijn evenwicht.

En nog meer van zulke incidentjes.

Zodra het over trouwen ging, verdween Dora’s glimlach. Zo

was ze nu eenmaal. Het ene moment luchthartig, het volgende

doodernstig.

‘Nee, je familie zou je verstoten. En familie is het allerbelang-

rijkste. Je mag je niet afkeren van je familie.’

‘Jíj bent mijn familie.’ Hij keek haar recht aan.

Ze schudde haar hoofd. ‘Nee, dat is niet waar.’

Zijn ogen, grotendeels ontheven van de taak hem de weg te wij-

zen, ontspannen zich in hun kassen als twee passagiers in dekstoe-

len achter op een schip. In plaats van voortdurend naar de grond

te turen blikken ze dromerig rond. Ze nemen de vormen van wol-

ken en van bomen waar. Ze vliegen achter vogels aan. Ze kijken

naar een paard dat snuivend een kar trekt. Ze blijven rusten op tot

dan toe onopgemerkte architectonische details. Ze slaan de ver-

keersdrukte gade op de Rua Cais de Santarém. Al met al zou het
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een heerlijk ochtendwandelingetje moeten zijn op deze aangena-

me dag aan het eind van december 1904.

Dora, beeldschone Dora. Ze werkte als dienstmeisje bij zijn

oom. De eerste keer dat Tomás bij zijn oom op bezoek ging nadat

ze in dienst was gekomen, viel ze hem meteen op. Hij kon zijn

ogen nauwelijks van haar afhouden, noch kon hij haar uit zijn ge-

dachten zetten. Hij deed extra hoffelijk tegen haar en knoopte ge-

sprekjes met haar aan over allerlei onbeduidende zaken. Dat bood

hem gelegenheid haar fraai gevormde neus te bestuderen, haar

heldere donkere ogen, haar kleine witte tanden, haar manier van

bewegen. Voortaan was hij een geregelde bezoeker. Het moment

dat Dora besefte dat hij haar aansprak niet als dienstmeisje maar

als vrouw, stond hem nog helder voor de geest. Ze sloeg haar ogen

naar hem op, hun blikken ontmoetten elkaar even en toen wend-

de ze zich af, maar pas nadat er een snel glimlachje van verstand-

houding bij haar mondhoek had gekruld.

Dat had bij hem iets machtigs losgemaakt, wat alle hindernis-

sen die hen scheidden – klasse, maatschappelijke positie, de abso-

lute onmogelijkheid en onaanvaardbaarheid – uit de weg ruimde.

Toen ze bij zijn volgende bezoek zijn jas aannam, raakten hun

handen elkaar en talmden. Daarna ging het snel. Tot dan toe was

zijn ervaring met seksuele intimiteit beperkt gebleven tot enkele

prostituees, wat vreselijk opwindend en na afloop vreselijk depri-

merend was geweest. Elke keer was hij beschaamd weggevlucht en

had hij gezworen het nooit meer te doen. Bij Dora was het vrese-

lijk opwindend en na afloop nog steeds vreselijk opwindend. Zij

legde haar hoofd tegen hem aan en speelde met zijn stugge borst-

haren. Hij had geen enkele neiging om weg te vluchten.

‘Trouw met me, trouw met me, trouw met me,’ smeekte hij. ‘We

zullen elkaars rijkdom zijn.’

‘Nee, we zullen alleen maar arm en eenzaam zijn. Jij weet niet
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hoe het is. Ik wel, en ik wil niet dat jij dat ook doormaakt.’

Tijdens die amoureuze impasse was hun kleine Gaspar gebo-

ren. Als hij het niet zo onvermoeibaar voor haar had opgenomen,

zou ze haar congé hebben gekregen toen ze zwanger bleek te zijn.

Zijn vader was zijn enige medestander geweest en had gezegd dat

hij zijn liefde voor Dora in zijn leven moest toelaten, wat lijnrecht

stond tegenover de stille minachting van zijn oom. Dora werd

weggemoffeld achter in de keuken en deed daar onzichtbaar haar

werk. Gaspar leefde al even onzichtbaar in huize Lobo, waar hij

onzichtbaar werd liefgehad door zijn vader, die onzichtbaar zijn

moeder liefhad.

Tomás ging zo vaak als fatsoenshalve mogelijk was langs. Dora

en Gaspar kwamen op haar vrije dagen naar Alfama. Dan gingen

ze in een park op een bankje zitten en keken naar de spelende Gas-

par. Op zulke dagen waren ze net een normaal paar. Hij was ver-

liefd en gelukkig.

Als hij langs een tramhalte komt nadert er over de rails net ra-

telend een glanzend gele, elektrische tram, een nieuw vervoermid-

del dat amper drie jaar oud is. Forenzen reppen zich erheen om in

te stappen, forenzen haasten zich om uit te stappen. Hij weet hen

allemaal te ontwijken, op één na, en hij botst tegen hem aan. Na

een snelle uitwisseling van verontschuldigingen die worden aan-

geboden en aanvaard, loopt hij verder.

Er zitten enkele opgewipte keien in het trottoir, maar daar

schuifelt hij moeiteloos overheen.

Bij een café stoot hij met zijn voet tegen een stoelpoot. Een

schokje, meer niet.

De onvermurwbare dood haalde Dora en Gaspar weg, stap

voor stap; de dokter die zijn oom liet komen deed wat hij kon, te-

vergeefs. Het begon met keelpijn en vermoeidheid, gevolgd door

koorts, rillingen, pijn, moeizaam slikken en ademhalen, stuipen,
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benauwdheid en wilde, krankzinnige blikken, tot ze de geest ga-

ven. Hun lichamen waren even grauw, verwrongen en roerloos als

de lakens waartussen ze hadden liggen woelen. Bij beiden zat hij er

onafgebroken bij. Gaspar was vijf jaar oud, Dora was vierentwin-

tig.

Enkele dagen later was hij er niet bij toen zijn vader overleed.

Hij zat samen met een van zijn neven zwijgend in de muziekka-

mer van huize Lobo, verdoofd van verdriet, toen zijn oom met een

somber gezicht binnenkwam. ‘Tomás,’ zei hij. ‘Ik heb afschuwelijk

nieuws. Silvestro... je vader is dood. Ik heb mijn enige broer verlo-

ren.’ De woorden waren slechts klanken, maar Tomás voelde zich

bijna letterlijk verpletterd, alsof er een groot rotsblok op hem was

gevallen, en hij begon te jammeren als een gewond dier. Zijn war-

me beer van een vader! De man die hem had grootgebracht, die

zijn dromen had aangemoedigd!

In een week tijd – Gaspar stierf op maandag, Dora op donder-

dag, zijn vader op zondag – brak zijn hart als een cocon die open-

barstte. Er kwam geen vlinder tevoorschijn, maar een grauwe mot

die op de wand van zijn ziel neerstreek en daar roerloos bleef zit-

ten.

Er vonden twee begrafenissen plaats, een armzalige voor een

dienstmeisje uit de provincie en haar bastaardzoon, en een weel-

derige voor de arme broer van een rijk man, over wiens gebrek aan

materieel succes kies werd gezwegen.

Als hij van de stoeprand stapt ziet hij het rijtuig niet aankomen,

maar de koetsier waarschuwt hem met een schreeuw, en hij schiet

weg om het paard te ontwijken.

Hij schampt langs een man die met zijn rug naar hem toe staat.

Hij heft zijn hand en zegt: ‘Neemt u me niet kwalijk.’ De man

haalt goedmoedig zijn schouders op en kijkt hem na.

Stap voor stap, om de paar passen over zijn schouder kijkend
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om te verkennen hoe het er verderop uitziet, zo loopt Tomás naar

Lapa: achterwaarts.

‘Waarom? Waarom doe je dat? Waarom loop je niet als een nor-

maal mens? Hou toch op met die onzin!’ roept zijn oom meer dan

eens uit. Tomás verdedigt zijn manier van lopen dan met steek-

houdende argumenten. Is het niet logischer om de elementen (de

wind, de regen, de zon, de agressieve insecten, de sombere onbe-

kenden, de onzekere toekomst) te trotseren met je achterhoofd, de

rug van je jas en je zitvlak als schild? Die beschermen ons, vormen

ons pantser. Ze zijn erop gemaakt de wisselvalligheden van het lot

te weerstaan. Loop je dus achteruit, dan worden je kwetsbare de-

len – je gezicht, je borst, de aantrekkelijke details aan je kleding –

beschut tegen de naderende wrede wereld; ze worden slechts ge-

toond wanneer en aan wie je dat wilt, namelijk door je eigener be-

weging om te draaien en daarmee je anonimiteit te verbreken. Om

nog maar te zwijgen over argumenten van atletische aard. Bestaat

er een natuurlijker manier om heuvelaf te lopen, betoogt hij, dan

achterwaarts? De voorvoet wordt soepel en zacht neergezet, en de

kuitspieren kunnen zeer nauwkeurig bepalen in hoeverre ze zich

moeten spannen en ontspannen. Omlaaglopen gebeurt derhalve

verend en zonder overbelasting. Mocht je onverhoopt struikelen

kun je dat immers niet veiliger doen dan achterover, zodat de bil-

len als stootkussen dienen? Dat is beter dan je polsen breken als je

voorovertuimelt. Bovendien is hij niet erg star. Hij maakt heus wel

uitzonderingen, bijvoorbeeld als hij de vele, hoge, kronkelige

trappen in Alfame bestijgt, of als hij moet hollen.

Zijn oom heeft al die argumenten ongeduldig weggewuifd.

Martim Augusto Mendes Lobo is een ongeduldig geslaagd man.

Maar ondanks zijn kritische ondervragingen en de vergoelijkende

verklaringen van zijn neef, begrijpt hij wel waarom Tomás achter-

uitloopt. Op een dag had Tomás een gesprek opgevangen tussen
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hem en een bevriende bezoeker. Juist omdat zijn oom zijn stem

dempte, had hij zijn oren gespitst.

‘... een werkelijk bespottelijk tafereel,’ zei zijn oom zachtjes.

‘Probeer het je voor te stellen. Een eindje voor hem uit, dat wil dus

zeggen achter hem, staat een straatlantaarn. Ik roep mijn secreta-

ris, Benito, en we kijken zwijgend en geboeid toe, terwijl dezelfde

vraag ons bezighoudt: loopt mijn neef tegen de lantaarn op? Op

dat moment komt er van de andere kant nog een voetganger aan.

Die man ziet dat Tomás achterwaarts naar hem toe loopt. Hij

houdt zijn hoofd scheef, waaruit we kunnen opmaken dat de ei-

genaardige gang van mijn neef zijn aandacht heeft getrokken. Uit

ervaring weet ik dat er op de een of andere manier contact gelegd

zal worden: in het voorbijgaan wordt er een opmerking gemaakt,

een grapje gedebiteerd, minstens een verbijsterde blik geworpen.

En ja hoor, enkele stappen voordat Tomás bij de straatlantaarn is,

versnelt de andere man zijn pas en houdt hem met een tikje op

zijn schouder staande. Tomás draait zich om. Benito en ik kunnen

niet horen wat ze tegen elkaar zeggen, maar we kunnen het geba-

renspel wel volgen. De onbekende wijst naar de straatlantaarn.

Tomás knikt glimlachend en legt zijn hand op zijn borst om zijn

dankbaarheid te betuigen. De onbekende beantwoordt de glim-

lach. Ze geven elkaar een hand. Ze zwaaien naar elkaar en gaan ie-

der huns weegs: de onbekende de ene kant op en Tomás, die zich

snel omdraait en weer achteruitloopt, de andere kant. Moeiteloos

omzeilt hij de straatlantaarn.

Ho, wacht even! Het is nog niet afgelopen. Na een paar stappen

kijkt de andere voetganger om en ziet tot zijn onmiskenbare ver-

bazing dat Tomás nog steeds achteruitloopt. Op zijn gezicht staat

niet alleen bezorgdheid te lezen – Voorzichtig, als je niet uitkijkt

gaat het mis! – maar ook een zekere gêne, want Tomás kijkt zijn

kant op en heeft gezien dat de man zich heeft omgedraaid en hem
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aanstaart, en we weten allemaal dat staren onbeleefd is. Vliegens-

vlug draait de man zich terug om weer vooruit te kijken, maar het

is al te laat: hij botst tegen de volgende straatlantaarn. Hij knalt er-

tegenaan zoals een klepel tegen een klok slaat. Van de weeromstuit

krimpen Benito en ik in elkaar. De man wankelt en brengt zijn

handen naar zijn borst en naar zijn van pijn vertrokken gezicht.

Tomás schiet hem te hulp: hij rent vóóruit. Je zou denken dat dat

er normaal uitzag, maar dat is niet zo. Zijn tred is niet veerkrach-

tig. Hij maakt grote, lange passen en zijn bovenlijf beweegt zich in

een kaarsrechte lijn, als op een lopende band.

Weer wisselen de twee mannen enkele woorden. Tomás toont

zijn grote bezorgdheid, die de ander wegwuift, met zijn hand nog

tegen zijn gezicht gedrukt. Tomás raapt de hoed van de man op.

Na een tweede handdruk zwaait de arme man wat minder ener-

giek dan eerst en vervolgt wankel zijn weg. Tomás kijkt hem na,

Benito en ik ook. Pas wanneer de man de hoek om is, loopt Tomás

op zijn gebruikelijke achterwaartse manier verder. Kennelijk heeft

het voorval hem toch van de wijs gebracht, want nu knalt hij hard

tegen de straatlantaarn die hij kort daarvoor nog zo behendig had

ontweken. Hij draait zich om, kijkt er nijdig naar en wrijft over

zijn achterhoofd.

Maar toch volhardt hij erin, Fausto. Hoe vaak hij ook zijn hoofd

stoot, hoe vaak hij ook valt, hij blijft achteruitlopen.’ Tomás hoor-

de zijn oom lachen, en vriend Fausto deed mee. Zijn oom ging op

ernstiger toon verder. ‘Het is begonnen op de dag dat zijn zoontje,

Gaspar, overleed aan difteritis. Het jongetje was een onecht kind

van een van mijn bedienden. Ook zij overleed aan die ziekte.

Daarna wilde het lot dat mijn broer, Silvestro, enkele dagen later

dood neerviel, midden in een zin. Tomás’ moeder was al overle-

den toen hij nog klein was. En nu zijn vader. Dat iemand zo door

rampspoed wordt getroffen! Sommige mensen lachen nooit meer.
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Anderen raken aan de drank. In zijn geval koos mijn neef ervoor

om voortaan achteruit te lopen. Dat duurt nu al een jaar. Hoelang

zal hij nog op deze bizarre manier rouwen?’

Wat zijn oom niet begrijpt is dat Tomás door achteruit te lopen,

met zijn rug naar de wereld, met zijn rug naar God, niet rouwt. Hij

protestéért. Wanneer alles wat je in het leven dierbaar is je is afge-

nomen, rest er immers niets anders dan protesteren?

Tomás neemt een omweg. Hij verlaat de Rua Nova de São Fran-

cisco en slaat de Rua do Sacramento in. Hij is er bijna. Terwijl hij

over zijn schouder kijkt – hij bedenkt dat er verderop verkeers-

lichten zijn – blikt hij op naar de achtergevel van het voorname

huis van zijn oom, met de drukke kroonlijsten, het opgesmukte

lijstwerk en de hoge ramen. Hij voelt zich bekeken en ziet iemand

staan bij een raam op de hoek van de eerste verdieping. Waar-

schijnlijk zijn oom Martim, gezien het feit dat diens kantoor daar

is, en hij draait zijn hoofd dus weer om en loopt zo zelfverzekerd

mogelijk door en mijdt netjes de straatlantaarn. Hij volgt de muur

rond het huis van zijn oom naar de poort, waar hij zich omdraait

en naar de bel tast, maar dan aarzelt. Hij laat zijn hand weer zak-

ken. Hoewel hij weet dat zijn oom hem al heeft gezien en op hem

wacht, blijft hij talmen. Dan haalt hij het oude leren dagboek uit

zijn borstzak, wikkelt de katoenen doek eraf, gaat met zijn rug te-

gen de muur staan en laat zich zakken tot hij op het trottoir zit. Hij

staart naar het omslag.

Ziehier het leven in woorden

en de aanwijzingen voor het Geschenk

van pater Ulisses Manuel Rosario Pinto

nederig dienaar van God
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Het dagboek van pater Ulisses is hem vertrouwd. Hele stukken

kent hij uit zijn hoofd. Hij slaat het op een willekeurige plek open

en begint te lezen.

Slavenschepen die het eiland naderen om hun lading af te le-

veren hebben veel boekhoud- ende schoonmaakwerk te doen.

In het zicht van de haven wordt het ene lichaam na het andere

overboord gegooid, aan stuurboord ende aan bakboord, som-

mige zijn slap ende soepel, andere gebaren zwakjes. Dat zijn de

doden en de ernstig zieken; eerstgenoemden worden wegge-

gooid omdat ze geen waarde meer hebben, de anderen uit

angst dat de ziekte waaraan ze wellicht lijden zich verspreidt

en daarmee de waarde van de anderen beïnvloedt. Het komt

wel eens voor dat de wind de kreten van de nog levende slaven

aanvoert terwijl ze ertegen protesteren dat ze van het schip

verwijderd worden, evenals de plons waarmee hun lichaam in

het water belandt. Ze verdwijnen naar de bodem van de Anna

Chaves-baai, het overbevolkte voorgeborchte van de hel.

Ook het huis van zijn oom is een voorgeborchte vol onvoltooide,

afgebroken levens. Hij sluit zijn ogen. De eenzaamheid besluipt

hem als een hond die onophoudelijk om hem heen loopt en hem

besnuffelt. Hij weert hem met een handgebaar af, maar hij wordt

niet met rust gelaten.

Enkele weken nadat zijn leven reddeloos was verwoest vond hij

het dagboek van pater Ulisses. De toevallige ontdekking had te

maken met zijn werk bij het Nationale Museum van Oude Kunst,

waar hij werkt als assistent-conservator. De kardinaal-patriarch

van Lissabon, José Sebastião de Almeida Neto, had kort daarvoor

een schenking aan het museum gedaan van kerkelijke en niet-ker-

kelijke voorwerpen die in de loop der eeuwen uit alle delen van het
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Portugese rijk bijeen waren gebracht. Met toestemming van kar-

dinaal Neto werd Tomás door het museum naar het bisschoppe-

lijk archief aan de Rua Serpa Pinto gezonden om de precieze her-

komst te achterhalen van die fraaie kunstvoorwerpen: het verhaal

over hoe het bisdom Lissabon de hand had weten te leggen op een

altaar, miskelk, crucifix of psalmboek, een schilderij of een boek.

Wat hij aantrof was niet bepaald een voorbeeldig archief. De

opeenvolgende secretarissen van de diverse aartsbisschoppen van

Lissabon hadden kennelijk niet overmatig veel aandacht geschon-

ken aan aardse zaken zoals het ordenen van de duizenden stukken

en documenten. Op een van de open schappen gewijd aan het pa-

triarchaat van kardinaal José Francisco de Mendoça Valdereis

(van 1788 tot 1808 patriarch van Lissabon), in een hoekje met de

luchthartige naam Miudezas – rommel – had hij het met de hand

ingenaaide boekje met de bruinleren band ontdekt; de handge-

schreven titel was ondanks de vlekkerige verkleuringen nog lees-

baar geweest.

Om welk leven ging het, om welk geschenk? had hij zich afge-

vraagd. Om welke aanwijzingen? Wie was deze pater Ulisses? Toen

hij het boekje opensloeg kraakte de rug als brekende botjes. Het

handschrift stak scherp af tegen de achtergrond: de zwarte inkt

vormde een scherp contrast met het ivoorblanke papier. De tekst,

in schuinschrift en met een ganzenveer neergepend, dateerde uit

een ander tijdperk. De bladzijden hadden een vage, zongele rand,

wat erop duidde dat ze sinds iemand ze had beschreven maar zel-

den licht hadden gezien. Hij betwijfelde of kardinaal Valdereis het

boekje ooit had gelezen; sterker nog, aangezien er geen archief-

aanduiding op de kaft of ergens binnenin stond – geen catalogus-

nummer, geen datum, geen commentaar – en het nergens was ge-

registreerd, had hij sterk de indruk dat níemand het ooit had

gelezen.
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