
 
 



 
 

Kort begrip van Lahringen

 aprocrief romanfragment

S. Vestdijk

 Lahringen ontstond bĳ vergissing. De oudste
 inwoners bouwden weliswaar trapgevels met
 cryptische wapens erin, snoven snuif,  bevracht-
 ten schepen, ruilden hout voor geld, geld voor
 hout, ziedden zout en zeep, en stichtten een
 dubbelhoofdig standbeeld van een  Spaanschen
 landvoogd, dat op de Zuiderdĳk de blauwe zee
 en de groene velden met twee oogopslagen in
 bedwang houdt, - maar de vergissing was niet
 meer   goed   te   maken, en eeuwen gingen  er
 voorbĳ, waarin niets meer gebeurde van betee-
 kenis. De vuurtoren althans, lynxoog op houten
 romp, slaagde er niet in een schip te doen ver-
 gaan dichterbij dan buiten de eilanden, en dat
 was dan nog, in de meeste gevallen, te danken
 aan de eilanders zelf, die verslingerd zĳn aan
 strandroof. Een rood en een groen havenlicht
 lokt tevergeefs de Hullbooten op dezelfde golf-
 brekende dam, waarop, op 17 Juni 1866, ein-



 delijk dan toch drie naakte jonge mannen om
 hulp zaten te schreeuwen naar de kotters en
 brikken die trotsch en onaandoenlĳk voorbĳ
 voeren. Uit hun mond haalden zĳ drie gouden
 tientjes, toen de redders eindelĳk op kwamen
 dagen,  en hun kleeren spoelden aan op Griend,
 Eierland, Helgoland, Ysland, de Poolster, maar
 hun bootje sloeg kapot op het barre basalt van
 de Noorderdĳk, dicht bĳ de vellenblooterĳ en
 de vischrookerij, waar toen ook nog een touw-
 slagerij gebouwd werd: van het wrakhout. Klei-
 ne, stokoude mannen volvoeren daar een ui-
 terst verlangzaamden estafettenloop aan de
 hennepen hand der Nornen. Alle Lahringer
 bootwerkers lĳden aan een onbehandelde con-
 junctivitis, door het steenkolengruis. Onder de
 inheemsche ziekten nemen verder een belang-
 rĳke plaats in: bleekzucht, dauwworm, onge-
 dierte, werkschuwheid, mazelen, die gewoon-
 lĳk naar binnen slaan, verveling, gonorrhoe,
 laster, zelfmoord en -bevlekking, hersenverwee-
 king, ouderdomsrheumatiek en een volleedig
 gemis aan initiatief. Niemand schĳnt op den
 duur te ontkomen aan deze kwalen, ware volks-

 plagen, die in alle standen binnengedrongen
 zijn. Wellicht is dit ook een van de oorzaken,
 dat de voornaamste families langzamerhand
 uitsterven, zoodat men wel genoodzaakt was,
 in de sociëteit Zeeburg (daar wordt wat afge-
 praat, o) naast de notabelen ook mindere bur-
 gers toe te laten, want de pachter Piebema zei
 op 3 November 1901, 6.30 p.m.: zoo gaat 't
 niet langer, heeren.
    Ofschoon Lahringen een opvallend groot aan-
 tal straatfiguren herbergt, idioten, dronkelap-
 pen, imbeciele prostituees (in sommige wĳken
 is ook bĳ geestesgezonden de neiging tot z.g.
 ontucht en overspel tegen betaling sterk ont-
 wikkeld, - waar overigens, indien niet alle no-
 ties omtrent de waardigheid der menschelĳke
 ziel bedriegen, in niet geringe mate de slechts
 zelden onderbroken afwezigheid van sommige
 loggervaarders,  handelsreizigers, leurders  en
 recidivisten het hare toe zal bĳdragen, - en dát
 in weerwil van het groote contingent wanbeta-
 lers, die meer en meer en zonder blikken of
 blozen het voorbeeld volgen gaan van een in
 dezen beruchten zoutsjouwersman, die, begun-



 stigd door de duisternis, in plaats van de ver-
 eischte twee kwartjes een kwartje en een cent
 uitbetaalde, welk aldus ten naaste bĳ gehal-
 veerd schandegeld door de puella in kwestie
 reeds  bĳ  voorbaat  omgezet  was  in  sterken
 drank, hetgeen dan op zĳn beurt verklaart, -
 naast de  bekende somnolentia post coïtum, die
 ook in dergelĳke gevallen van habitueele en
 onselectieve beoefening niet geheel schĳnt te
 ontbreken, hoewel natuurlĳk, zelfs onder voor-
 behoud van een principiëele onmogelĳkheid om
 op deze materie licht te doen vallen langs alph-
 abetischen of analphabetischen weg of anders-
 zins, tenzĳ dan misschien tĳdens de biecht, niet
 aangenomen kan worden, dat ceteris paribus in
 de genoemde gevallen ook maar bĳ benadering
 sprake is van iets dat in de verste verte lĳkt op
 een z.g. physieke bevrediging, waaivan immers
 de reflectorische voorwaarden geheel opgehe-
 ven zijn door een monetaire preoccupatie, die
 in het intra-psychische samenspel der motieven
 den nisus sexualis tĳdelĳk, en wie weet voor-
 goed, volledig verdrongen heeft, - dat een
 munt van betrekkelĳk geringe waarde dus, licht

 roestbaar metaal en een schier averechts te
 noemen nomenclatuur zĳner beide cirkelvormi-
 ge vlakken, waarvan  een  bekend  kansspel
 ('kruis' of 'munt') een folkloristisch en halluci-
 natorisch niet te verwaarloozen getuigenis af-
 legt, zich in de apperceptie van de betrokken
 persoon zoozeer tot onherkenbaar wordens toe
 wĳzigde, dat de tastgewaarwording, - zooals
 van zelf spreekt zĳn we intusschen ook wat dit
 punt betreft en ondanks het boven aangevoer-
 de, niet blind voor de causale of althans condi-
 tioneerende werking van het voorafgaande
 minnespel, sit venia verbo, dat bĳ de meeste
 zoogdieren (en zelfs bĳ de kikvorschen, op wel-
 ker Umklammerungsreflex we hier slechts in 't
 voorbĳgaan wĳzen) een zoo opvallende ver-
 schuiving in de onderlinge verhouding van de
 Erregbarkeit der zintuigelijke gebieden bewerk-
 stelligt, ook en misschien zelfs vooral bĳ het
 uitblĳven van een orgasmus en de daarmee ge-
 paard gaande ontspanning van het centraal ze-
 nuwstelsel, - hier geheel domineeren kon ten
 koste van de visueele en acustische indrukken,
 met het genoemde gevolg), zonderlingen, ruzie-



 zoekers en lichamelĳk misdeelden, die allen
 hun pomologische, zoölogische, coloristische,
 ophtalmoscopische, metereologische, moralisti-
 sche, internationaal-sexuologische, experimen-
 teel-physische, epistemologische, karakterologi-
 sche, patholoog-anatomische, horticultureel-
 nautische, uroscopische, navigatorische, gastro-
 nomische, conservologische, exhibitionistische,
 alcoholistische, inquisitorische, orthopaedische,
 acrobatische,   salivatorische,   parasitologische,
 geografische, depilatorische, paraesthesiologi-
 sche, sadistische, satanistische, pithecanthropo-
 nationalistische, mineralo-parasitologische, pau-
 peristische, hybridische. industrieële, asthma-
 tologische, competitionistische, manufacturo-
 skatologische, kosmografische, hedonistische,
 pyromanischc, espagnolistische, kopro-farinolo-
 gische, logopedische, genealogische, renommi-
 stische, déstructivistische, demonologische, li-
 terair-historische, olfactometrische, normanno-
 logische, anaal-erotische, eroto-arthropodische,
 hygiënische, explosief-pedologische of kapitalis-
 tische bĳnamen bezitten, als daar zĳn Wĳnap-
 peltje, Rikus Poes, Blauwe Akke, Blinde Minne,

 Trien Wiekel,  Stille Morgen, de GevaIlen Wees-
 vader, Grauwe Akke, Arendje Bom, Geitebok,
 Engelsch Hoertje, Suiker op het Ys, Aafje Be-
 raadje, Sweris Heris, Hoertje Doet, Rikus de
 Kikker, Sjouke Benauwd, Blanke Buik, Tuinman
 op Zee, de Dakpisser, Auke Spiegeljacht, Japke
 Blè, Jeike Vetlap, Atje Poe (niet te verwarren
 met den bekenden Chineeschen beeldhouwer
 Ang Tji Poe onder de Ming-dynastie), Wortel-
 tonne, Robbige Dien, Akke met de Broek Los,
 Toddy Mosk, Bouwe Ries Ties, Verbrande Al-
 bert, De Rammelbult, Driemaal over de Kop en
 nog niet Duizelig, Piebelurik, Scheeve Spuger,
 Lief Weertje, Sake met het Knoestje, Luizebos,
 Haagsche Leen, Wubbe Kletskop, de Kriebel, de
 Schouderhapper, Hil Duvel, Oranje Aap, Douwe
 Luis Koper in de Buis, Trien zonder Broek,
 Groenottenneus,   Keulsche Kruikje,  Dempige
 Kees, De Prĳspisser, De Nĳverheid, Ouwe Elske,
 De Breikont. De Langste Dag, Wietske Barge-
 wiets,  Bestendig Welzĳn,  Verbrande  Sjaal,
 Spaansche Billen, Kimme Kimme, Luisorgeltje,
 Meelpoep, Stammerige Johanna, Ruige Balken,
 Auke de Lord, Snap Alles, Lampeglasspringer,



 Zwarte Griet, Vader Cats, Pommeranzenneus,
 Moeke Ruik Me's, Kwupkes, de Noorman, Anna
 Kontje  (ook: Kontjeh, etymologisch van Kondeh
 =   O.I.   haarwrong,   gedrageren op het  achter-
 hoofd), Rammelats, Minne Spin, Zand erover-
 heen,   Wiepke   Kruitoppetoon,   Hebbe   Hebbe
 Hebbe,  is het voor de afstomping van de hooge-
 re wilsfuncties kenmerkend,  dat in twintig jaar
 (van 1886 tot 1906) in Lahringen geen andere
 diefstal is gepleegd dan door Rinse Wullem
 Kooistra, anders  genaamd  Lange  Rinse, los
 werkman van beroep, die, en dan nog in dron-
 kenschap, een ruit insloeg bĳ Stolle, den klok-
 kenmaker   in   de  Raamstraat,  twee  horloges
 greep,  en  daarmee  te  voet  naar   Driehuizen
 vluchtte, waarbĳ als bĳzonderheid op te teeke-
 nen valt, dat, aangezien deze Kooistra een niet
 weinig talrĳk kroost heeft verwekt, o.a. bĳ zĳn
 huisvrouwAafje Kooistra-Osinga, die tenslotte
 maar twee maal per jaar is gaan bevallen  (o.a.
 van Kooistra zelf), en in staande houding, om-
 dat dit zoo beter uitkomt, het niet uitblĳven
 kon of onder de voor de kapotte en wegens de
 lakschheid van den verzekeringsagent een dag
 ongerepareerd gebleven ruit van den winkel
 van Stolle verzamelde menigte van leegloopers,
 nietsnutters en dagjesdieven bevonden zich ook
 enkele opgeschoten jongelieden die met een
 zekere  en  bĳ  deze  criminolo-statistische  ver-
 houdingen niet geheel onrechtmatige trots te
 kennen   gaven,  dat de man, wiens naam zĳ
 droegen, zĳ het ook, naar alle waarschĳnlĳk-
 heid, biologisch niet beter gefundeerd dan door
 het feit, dat iedereen van Adamswege met ieder
 ander verwant is, een overigens wel zeer be-
 denkelĳk en hoogstens in een op promiscuïteit
 en leentje-buur en de hoer spelen berustende
 maatschappĳ geldig beroep op de continuïteit
 van het Weissmannsche kiemplasma, dat de
 man dus, die hen in elk geval op zĳn knie
 paardje had laten rĳden, de dader was van de-
 zen luttelen diefstal, die alleen om zĳn uitzon-
 derlĳkheid zoo de aandacht trekken kon.

 Maar soms, op een stillen nacht, als het gracht-
 water afwachtend rimpelt, over Werfgracht en
 Bloemgracht heen tot aan de duisteren Singel,
 kabbelend en voelhoornend naar rechts, voorbĳ



 den Stadstuin, onder de lage spoorbrug door, -
 dan vaart, in een bevelenden rukwind gehuld,
 een geest door het stadje, en wil en wil: dat er
 gestolen wordt. Burenruzies in Waschbleek en
 Bargebuurt, schooloorlogen met klomp en mes
 en steen, kerkeraadsintriges, de drie zenuwzie-
 ke   onderwĳzers, weerspannige schutters,  de
 eerste socialist in den raad, alle exportslagerĳen
 in handen van de Joden, veeten tusschen burge-
 meester en commissaris, sccretaris, referenda-
 ris, volstaan dan niet meer: gestolen moet er
 worden! En dan stelen, zegt men, de politiea-
 genten: hout van het balkland, dat drassige,
 door vier vaarten ingesloten terrein, dat vier-
 stroomenland, waar de vĳf houtkoopers peripa-
 tetisch loopen te philosofeeren, 's morgens na
 tienen,  nadat ze zich eerst voor 't houtkoopers-
 huisje verzameld hebben, om dan langzaam en
 nadenkend, langs 't tramstation, 't krakende
 hekje door, over de zwarte sintels knarsend,
 over 't hooge witte brugje, in de zon die dan
 zoo warm kan schĳnen, in den Westenwind die
 dan zoo bol kan waaien, zoo geriefelĳk, zoo... 
 o koffie, o oude tĳden, hou je hoed vast, Holle-
 man, flanel is goed voor je, altijd maar je kop
 ervoor, klappen in de juffers, kerel, dat Noor-
 sche hout: vochtig, rot, wormstekig, snuf, snuf,
 ik ruik de koffie al, man, de paalworm, het
 aschland...
    Lahringen telt zes kerken, geen enkel bor-
 deel, en zeven scheersalons.
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