Lesbrief literatuur ‘Mens en dier (1)’

maart 2017

Door Henk Jongsma

Mens en dier (1)
Inleiding
Verhalen over dieren, met een dier als hoofdpersoon, ken je natuurlijk. Denk maar aan
de mooie verhalen van Toon Tellegen, over de hazelworm bijvoorbeeld, in Heden niet
jarig. Of aan het prachtige boekje van Remco Campert, Dagboek van een poes. Of de
verhalen van Anton Koolhaas.

En je hebt vast weleens iets gelezen van Midas Dekkers over dieren, of van Simon
Carmiggelt over zijn huisdieren. Koos van Zomeren schreef een flink aantal boeken over
dieren, waarin steeds een grote rol is weggelegd voor zijn hond.

Veel ouder zijn de fabels van Jean de la Fontaine (prachtig in het Nederlands vertaald
door Jan Prins) en natuurlijk het beroemde dierenepos Van den vos Reinaerde, waarvan
zelfs een rap-versie bestaat.
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Maar in de verhalen en gedichten in deze lesbrief is steeds een mens de hoofdpersoon.
En dan gaat het om de relatie van die mens met dieren. Die relatie is heel divers. Want
wij vertroetelen onze huisdieren, we gebruiken dieren voor het werk of voor de productie
van melk of eieren, eten ze op, sommige lastige dieren slaan we zelfs zonder
gewetensproblemen dood.
Wij en de dieren – daar gaat het over.

Opzet van deze lesbrief
●
●
●

Je leest fragmenten van drie schrijvers waarin duidelijk wordt hoe zij dieren zien,
hoe zij over dieren denken (opdracht 1 t/m 9).
Je leest een gedicht of een verhaal van vijf schrijvers uit vroeger tijd en kijkt hoe
daar de verhouding tussen mens en dier is (opdracht 10 t/m 20).
Je maakt een slotopdracht.

NB In een volgende lesbrief literatuur maak je kennis met schrijvers uit deze eeuw, die in
een verhaal of roman een dier een belangrijke rol laten spelen. Maar ook in die verhalen
gaat het over de verhouding tussen mens en dier.

Niveau
Deze lesbrief is te gebruiken in klas 4 en hoger havo en vwo.

Denken over dieren
Opdracht 1
Je hebt vast en zeker verhalen over dieren gelezen of films gezien
waarin dieren de hoofdrol spelen.
Geef een korte beschrijving van het verhaal of de film die op jou
een grote indruk heeft gemaakt. Maak ook duidelijk wat je het
positieve (of het negatieve) hierin vond van de houding van de
mensen ten opzichte van het dier of de dieren.
Siegfried E. van Praag (1899-2002) schreef een aantal
autobiografische schetsen onder de titel De arend en de mol
(1973). Zo zag hij zichzelf: boven de dingen uitstijgend, maar ook
diepgravend.
In 1932 verscheen een door hem samengestelde bloemlezing
dierenverhalen uit de wereldliteratuur, onder de titel Wij en de
dieren (Wereldbibliotheek, Amsterdam). Voor die uitgave schreef
hij een uitvoerige inleiding.
Dit zijn een paar fragmenten uit Wij en de dieren.
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1 De wereld van ons, modernen en stadsbewoners, is opgebouwd uit huizen en gebouwen: rondom
ons zien we fietsen en auto’s, trams en heimachines. De dieren en de planten, onze broeders en
zusters, zijn versieringen geworden van deze stugge buitenwereld.
Ze zijn een bonte, een belangwekkende toegift, ze boeien ons,
omdat ze buiten het in elkaar sluitend geheel staan.
Ze lopen nog vrij, de honden en katten, en de takken van de
bomen groeien in een richting die we niet vooruit kunnen bepalen
met passer en liniaal.
Een Frans spreekwoord zegt: ‘Chaque chien porte sa queue á sa
fantaisie’, iedere hond draagt zijn staart zoals hem dat lust. Dat
geldt voor heel de dierenwereld. Zo zijn de dieren ons lief
geworden als de vrijen, de bohemiens, de romantische wezens, die
we graag gadeslaan om te ontsnappen aan onszelf, gevangen als
wij zijn tussen onze eigen machines en onze door ons zelf
geschapen organisaties. (pagina 9)
2 Het dier is voor de mens het romantische wezen, dat ons meer
dan ooit boeit nu, dat iedere tien jaren het leven der mensen
minder afwisselend wordt, eentoniger en aan minder toeval
onderhevig.
Wat is romantiek? Romantiek is een leven, dat rijk aan geheimen is
en rijk aan gebeurtenissen, die het levende wezen als op een wip zetten, waarvan de hoogstand
leven, de laagstand dood betekent. Wij zijn voor het merendeel stedenbewoners geworden of rustige
landbouwers. Het dier huist in veld en bos en duin en bergen, het jaagt en wordt gejaagd, moet zijn
leven verdedigen of zijn buit veroveren. Het rent over de open brede vlakten, en zijn levensdrama
speelt zich heldhaftig af op de vrije aardoppervlakte onder de eeuwige hemel. Soms is het dier een
verstopper, die van de schuilhoek gebruik weet te maken. Het benut takken, de grond, bladerhopen,
rotsinhammen en buit natuurlijke plaatsen als dekking uit, die ons niet beschermen, omdat wij te
plomp en te luidruchtig zijn.
Het verschuilen en het beloeren, waardoor men zelf iets geheimzinnigs en iets plotselings in het leven
brengen kan, is de mensen van tegenwoordig niet meer toegestaan, maar blijft een behoefte van zijn
verbeelding. (pagina 51)
3 Wij bewonderen het dier om de verhouding van zijn vormen en worden hierin geleid door een
bepaalde, instinctieve smaak, waarvan men moeilijk zeggen kan, of hij met onze algemene smaak
overeen komt of in het bijzonder voor de dierenwereld geldt. Ik denk dat het laatste waar is. Men
bedenke, hoe men in de keramiek bijvoorbeeld een vaas die breed uitloopt en smalhalzig is, zeer
mooi kan vinden. Een dier echter met een kleine kop, smalle borst, brede buik en geen poten, behaagt
ons niet. De pinguïn bijvoorbeeld, een vogel die ons enigszins aan de vorm van de vaas, die ik
noemde, herinneren kan, heeft nog niet veel bewonderaars gevonden. Wij eisen van het dier, als van
de mens een brede borst en een smalle buik, van het zoogdier een naar het kruis opstijgende lijn van
het onderlichaam. Een zogende teef met een hangbuik kan men niet zo mooi vinden als de slanke reu
van hetzelfde hondenras; het olifantentype, dat zo dikwijls bij de Indische soort voorkomt, waarvan de
buik lager hangt dan de borst, vinden we log, en we verkiezen de laagborstige, hoogbuikige
exemplaren, die ook bestaan. (pagina 75)
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Opdracht 2
Vul het schema verder in.
We kunnen / moeten

het dier beschermen
het dier mishandelen
het dier bewonderen
het dier benijden
het dier bedreigen
het dier gebruiken
het dier verwennen
het dier verdelgen
het dier bestuderen
van het dier iets leren

Ook bij
Van
Praag?
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Moeten /
Kunnen?

Citaat

Opdracht 3
Siegfried van Praag schreef dit boek in 1932.
1
Welke gedachten of uitspraken passen niet meer in deze tijd?
2
Wat mis je in de beschouwingen van Van Praag over het dier?
3
Wat vind je het positieve van deze meningen van Van Praag over onze verhouding
tot de dieren?
In 1968 verscheen van de Vlaamse schrijver Marnix Gijsen (1899-1984) het essay Het
dier en wij. Na dat essay volgde een aantal dierenverhalen van verschillende schrijvers.
(Marnix Gijsen e.a.: Het dier en wij. Brussel/Den Haag, 1968).
Hierna volgen drie fragmenten uit dat essay.
1 Op het eerste gezicht hebben we met de dieren gemeen dat we op dezelfde planeet leven en
moeten leven en dat we samen moeten leven. Dat schept een verhouding. We hebben niet de spraak
en de taal met hen gemeen, niet de belangstelling voor het gemenebest, noch
de behoefte aan het denken en het ordenen der gedachten. We leven naast
elkaar.
In hoeverre kunnen wij, geestelijk en sentimenteel, contact met hen hebben?
Iedereen heeft stellig ervaringen opgedaan met huisdieren die er op duiden dat
een zekere samenspraak mogelijk is zoals het ook evident is dat dieren onder
elkaar communiceren, op hun manier. [...] Wellicht is het maar goed dat de
dieren een voor ons niet verstaanbare taal spreken want we zouden heel
waarschijnlijk heel wat verdiende onaangenaamheden te horen krijgen. (pagina
12)
2 Toch neemt het dier een aanzienlijke plaats in in ons onderwijs in Europa,
vooral omdat het wordt gebruikt als vervoermiddel van moralisatie. Voor elke
diersoort vindt men een reputatie uit die gaat van wreed tot dom, maar men
vormt eerst een algemeen oordeel. Al wat dierlijk, beestig, beestachtig is, is
verwerpelijk en verkeerd, maar onze houding is zo paradoxaal, zo ambivalent,
dat wij voor het ergste dat de mens zijn evenmens kan aandoen (de concentratiekampen, de
vergassing van miljoenen, de genocide, her crimineel sadisme, enz.) geen andere kwalificatie kunnen
vinden dan dierlijk, terwijl het toch voor de hand ligt dat arbitraire wreedheid het uitsluitend voorrecht is
van de mens en dat dieren nooit nodeloos wreed zijn. Zelfs de dagelijkse uitdrukking: de beest
uithangen, houdt geen steek want een beest doet niet wat een mens in zijn aberratie kan doen. Ik kan
me best inbeelden dat een dierenmoeder haar rumoerige kroost zou toespreken met het verwijt: Hang
niet de mens uit. (pagina 20, 21)
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3 Wij hebben een verantwoordelijkheid tegenover de dieren die natuurlijk, in de loop der tijden, is
verminderd omdat ons contact met hen gedurig vermindert, maar die verantwoordelijkheid heeft een
morele grond, die voor wie nadenken wil en een hart heeft, onmiskenbaar is. Wij zijn gezellen op
aarde, de dieren en wij, en indien er een rechter is die over wat wij in deze wereld hebben gedaan,
recht zal spreken na onze dood, laat het ons dan zo aanleggen dat we voor zijn rechterstoel van ons
zelf kunnen getuigen:
‘Ik heb zelfs geen vlieg kwaad gedaan!’
En dat wij niet verplicht zijn, op zijn Antwerps te bekennen:
‘Ik heb ik mijn leven de beest uitgehangen’,
want dat zou onrechtvaardig zijn tegenover de dieren (pagina 38, 39).
Opdracht 4
Vul het schema verder in.
We kunnen / moeten
het dier beschermen
het dier mishandelen
het dier bewonderen
het dier benijden
het dier bedreigen
het dier gebruiken
het dier verwennen
het dier verdelgen
het dier bestuderen
van het dier iets leren

Ook bij
Gijsen?
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Moeten /
Kunnen?

Citaat

Opdracht 5
Marnix Gijsen schreef dit essay in 1968.
1
Welke gedachten of uitspraken passen niet meer in deze tijd?
2
Wat mis je in de beschouwingen van Gijsen over het dier?
3
Wat vind je het positieve van deze meningen van Gijsen over onze verhouding tot
de dieren?
Tijs Goldschmidt (1953) is bioloog en schrijver. Heel bekend werd hij met het boek
Darwins hofvijver: een drama in het Victoriameer, uitgegeven in 1994.
Hier volgen drie fragmenten uit latere boeken van hem, uit respectievelijk:
●
Oversprongen. Beschouwingen over cultuur en natuur (Amsterdam, 2000)
●
Kloten van de engel. Beschouwingen over de natuurlijkheid van cultuur
(Amsterdam, 2007)
●
Vis in bad (Amsterdam, 2014)
1 Iedereen die regelmatig op beschermd vogelterrein komt, kent het beeld:
een kluwen mensen in degelijke vrijetijdskleding die door verrekijkers of
kostbare telelenzen langdurig en zwijgend kijkt naar iets dat jij niet kunt zien.
Van een afstand heeft het geheel wel iets weg van een mythologisch dier met
tientallen ogen. Loop je naar deze vogelaars toe om te vragen waarnaar ze
kijken, dan is de kans groot dat niemand iets zegt. Wie aandringt, krijgt van
een stem uit zo’n kluwen uiteindelijk wel een reactie: ‘Als u dat nu nog niet
weet, dan zult u het nooit weten ook,’ of woorden van gelijke strekking. Je
zoekt in de menigte waar de stem vandaan kwam, maar het is al te laat. De
woordvoerder zwijgt weer, terwijl de rest van de groep je, niet eens
onvriendelijk maar wel opvallend consequent, blijft negeren. In zo’n geval kun
je ervan uitgaan dat er via een vogelhotline of op internet een zeldzame
dwaalgast is gemeld. Wie zelf ambieert middelpunt van zo’n kluwen te
worden, weet wat hem te doen staat: als eerste zo’n dwaalgast zien en het
vooral niet geheim houden.
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Is de verblijfplaats van een zeldzame vogel eenmaal publiek gemaakt, dan storten de soortenjagers
zich op hun prooi en heeft het dier geen enkele privacy meer. Zijn leven wordt voortaan met fanatieke
belangstelling gevolgd: waar is-ie het laatst gezien, is in de buurt het wijfje al gesignaleerd, hebben ze
al samen ontbeten? Een zeldzame vogel in Nederland is te vergelijken met een televisiester. Het dier
kan niets ondernemen zonder dat daarvan notitie
wordt genomen. Vogels kijken is voor velen een vorm van zelfdressuur, een soort hogeschoolrijden op
eigen jachtinstinct. Maar soms veroorzaken soortenjagers zo veel stress bij hun beschermelingen dat
er dooien vallen. Gelukkig zijn de meeste vogelkijkers doordrongen van de gevaren. Er zijn er die niet
alleen opkomen voor de belangen van vogels in Nederland, maar ook moeite doen om een eind te
maken aan het schieten op trekvogels in zuidelijk Europa. Is het niet bizar te bedenken dat de vele
goedbedoelde beschermingsmaatregelingen in Nederland ervoor zorgen dat leeuwerikpaté en
zanglijsterpastei in Zuid-Europese restaurants betaalbaar blijven? Vogels die hier beschermd zijn
opgegroeid, worden daar massaal neergeschoten door lokale boeren en elitejagers.
Oversprongen, pagina 45, 46.

2 Orka’s of killer whales zijn intelligente zeezoogdieren, ingesteld op samenwerking en gek op spelen.
Bijna ongelooflijk is het gedrag dat deze reuzendolfijnen vertonen als de volwassen dieren hun jongen
leren hoe ze moeten jagen. Ik zag daarover ooit een filmpje op You Tube. Op een ijsschots bevond
zich een rob, een van de favoriete prooien van killer whales. De opdracht van de ouders aan de
jongen was, die indruk kreeg je althans, deze rob te pakken te krijgen door op hem af te zwemmen,
golven te maken en hem zo van de ijsschots te spoelen dat hij hun binnen bereik kwam. Als één jong
dat probeerde, lukte het niet; ook twee jonge orka’s slaagden er niet in, maar als er drie of meer
jongen, zij aan zij, met flinke snelheid op de ijsschots af zwommen ontstond er
zo’n hoge golf dat de rob ervan afgleed. Je kreeg de stellige indruk dat hij er
geweest was.
Het voelde als Looking at the pain of others, het kijken naar dat schouwspel, al
was die ander in dit geval een rob en niet, zoals in het essay van Susan
Sontag, een mens. Terwijl de zeehond verder van de kantelende ijsschots
gleed transformeerde ik ongevraagd tot You Tube-voyeur.
Het vreemde was dat dit ongemakkelijke gevoel zich al manifesteerde nog
voordat ik de tijd had gehad erover na te denken. Kennelijk worden er in het
brein pre-reflectieve morele afwegingen gemaakt die het eigen kijkgedrag
veroordelen. Je wilt niet iemand zijn die met plezier kijkt naar andermans
ondergang, ook niet als het een rob betreft. Maar een rationalisatie die het
mogelijk maakt te blijven doorkijken is snel gevonden. Ik was bioloog,
weliswaar flink afgedwaald, maar toch.
Al verplaatste ik me als zoogdier met spek en zoute tranen onmiddellijk in de
penibele situatie van deze zee-underdog, voor een bioloog gaat deze vorm van empathie voorbij aan
de essentie van wat er te zien was: volwassen orka’s die hun jongen onderwezen hoe ze samen
moesten jagen door hun golfgenererende krachten te bundelen. Want op een dag zouden ze dat
moeten kunnen zonder de instructies van hun ouders, tantes, ooms en andere volwassen
groepsgenoten. Onderwijs klinkt zo menselijk, maar dat was het, er is geen ander woord voor. Toen
de rob door de gezamenlijke inspanning van de jongen van de ijsschots was gespoeld, en ik me al
voorbereidde op een akelige slachtpartij gebeurde wel het laatste dat ik had verwacht. De rob werd
door een van de volwassen orka’s uit de oceaan gevist en opnieuw op de ijsschots gekwakt.
Ik kon het haast niet geloven, twijfelde aan de echtheid van de film, maar kon niks verdachts
ontdekken. Het leek er werkelijk op dat de jongen van de volwassen orka’s verder moesten oefenen
totdat ze het golven maken door synchroon zwemmen perfect beheersten. Helaas, of gelukkig, brak
het filmpje af voordat de rob voor de tweede keer van de ijsschots gleed.
Kloten van de engel, pagina 102, 103)
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3 Geen enkele diersoort sticht natuurreservaten. Dat doet alleen de mens.
Natuurbeschermers kiezen er bewust voor een waardevol gebied te
behouden. Niet omdat het van direct praktisch nut is, niet omdat het graan,
vlees, melk of een ander product oplevert, maar om de planten en dieren die
in dat gebied voorkomen af te schermen en te behouden. Natuurlijk zou je het
esthetische genoegen en de ontspannende functie die de eventuele
bezoekers van deze gebieden ervaren ook nuttig kunnen noemen, maar het
gaat toch in de eerste plaats om de waarde van het gebied zelf.
De overwegingen om reservaten te stichten zijn meestal van ethische aard.
Het is bemoedigend dat er steeds meer mensen zijn die zich ervoor inzetten
om andere levende wezens in staat te stellen aan de wereldwijd oprukkende
en vaak vernietigende invloed van de moderne mens te ontsnappen. Illegale
houtkap, overbevissing, de niet zelden catastrofale effecten van invasieve
soorten, de klimaatverandering: wie is er nooit van slag geraakt door alle
informatie over de deprimerende ontwikkeling op die terreinen?
Vis in bad, pagina 34.

Opdracht 6
Vul het schema verder in.
We kunnen / moeten
het dier beschermen
het dier mishandelen
het dier bewonderen
het dier benijden
het dier bedreigen
het dier gebruiken
het dier verwennen
het dier verdelgen
het dier bestuderen
van het dier iets leren

Ook bij
Goldschmidt?
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Moeten /
Kunnen?

Citaat

Opdracht 7
1
2
3

Welke gedachten of uitspraken zijn nieuw in vergelijking met die van Siegfried van
Praag en Marnix Gijsen?
Wat mis je in de beschouwingen van Goldschmidt over het dier?
Wat vind je het positieve van deze meningen van Goldschmidt over onze
verhouding tot de dieren?

Opdracht 8
Wat vind jij?
Let op: Je mening kan natuurlijk genuanceerd zijn: wat voor het ene dier geldt, hoeft
niet voor de andere diersoort te gelden. Maak dat duidelijk in je antwoord.
We kunnen / moeten
het dier beschermen
het dier mishandelen
het dier bewonderen
het dier benijden
het dier bedreigen
het dier gebruiken

Mijn mening
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het dier verwennen
het dier verdelgen
het dier bestuderen
van het dier iets leren
Opdracht 9
Vorm een groep van vier. Bespreek in die groep de uitwerkingen van de opdrachten 1
t/m 8. Wees kritisch: naar je medeleerlingen, maar ook op je eigen uitwerkingen. Vul
aan of verbeter waar dat nodig is. Als jullie er niet uitkomen, kun je natuurlijk altijd de
hulp van je docent(e) vragen.

Oudere schrijvers over dieren
Jacob Cats (1577-1660) was dichter en staatsman. Hij wordt een moralist genoemd: met
zijn gedichten wilde hij de lezers iets leren. In Houwelijck (1625) bijvoorbeeld, wilde hij
duidelijk maken hoe man en vrouw in een goed huwelijk met elkaar moesten omgaan.
Maar hij maakte dat vooral duidelijk door het op rijm vertellen van verhalen en door
samenspraken: het moest leerzaam, maar ook leuk zijn.
Op het eind van zijn leven trok hij zich terug op zijn buiten Sorghvliet, bij Den Haag.
Daar schreef hij het in 1665 verschenen Ouderdom, buytenleven en hofgedachten op
Sorghvliet. Het volgende gedicht komt uit die bundel.

Op ’t gezicht van een mug, bloed zuigende uit ’s mensen hand
Een Mug kwam vallen op mijn hand,
Daar ik zat in het koren land.
Ik zag het tenger beestje aan,
Ik liet ’et zonder leed begaan.
Ik zag, hoe dat zijn kleine snuit
Ging op, en aan, en om mijn huid
Tot dat ’et, met zijn tere mond,
Aldaar een open gaatje vond;
Een gaatje daar het zweet door vliet (1),
Of daar uit hete wasem schiet.
Daar stak het dier zijn dunne pin,
Daar stak het zijne angel in;
Die ging ’er door, ik weet niet hoe,
Tot aan zijn tere lippen toe;
En t’ wijl het dus zijn dingen doet,
Zo zag ik, dat er enkel bloed
Kwam rijzen uit een tere wond,
Tot in het diertjes kleine mond.
Als ik dus op het beestje let,
En daar op mijn gedachten zet,
Zo komt mij veel bedenkens voor,
Dat mij kan dienen tot een spoor:
Voor eerst, zo zie ik in het beest,
Hoe God, die wonderbare geest,
Heeft in dat nietig dier geplant
Veel dingen boven ons verstand:
Hoe! Is ’et niet een wonder zaak,
Dat oog, en oor, en reuk, en smaak,
En benen, en nog menig lid
Daar op het gaat, en neder zit,
Dat snelle vleugels boven dien
Zijn in zo kleine plaats te zien?
Ja dat, in zo een eng begrijp,
Is zo een snuit, of holle pijp;
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Daar mede dat ’et als trompet,
Aleer het zich ter neder zet:
En ziet, het diertje is zo stout,
Het maakt de meester in het woud (2)
Ja treft ook wel een felle leeuw,
Zo dat hij maakt een vreemd geschreeuw.
Voorwaar, het is een wonderhand,
Die dit heeft in het dier geplant;
Die dit te samen heeft gewracht, (3)
En in zo’n kleine beest gebracht.
O God! een mug, en haar geluid,
Die roept uw grote wijsheid uit.
Het tweede, dat ik hier bemerk,
Is al de vlijt, en al het werk,
Dat zo een klein gedierte doet,
Om zat te zijn van mensen bloed.
Och! of gij, ziel! zo naarstig waart,
Te zoeken spijs na uwen aard,
Te trachten na dat waarde bloed, (4)
Dat u alleen ten leven voedt.
O Heere! stort mij in de borst,
En geeft mij deze reine dorst,
En geeft mij voor mijn laatste dag,
Dat ik mijn ziele laven mag.
Dit was hier voormaals (5) vast gesteld,
En ’t schijnt nog dat ’et heden geldt,
Dat gij o ziel! niet steunen meugt
Op bloed, maar op de ware deugd.
Maar ik zeg, dat men steunen moet,
Niet op de deugd, maar op het bloed. (6)
Toelichting
1 stroomt, ontsnapt
2 het is de baas in het woud
3 gemaakt
4 het bloed van Jezus die aan het kruis stierf
5 vroeger
6 het leven van Jezus
Opdracht 10
We kunnen op heel veel manieren naar dieren kijken. Wat zegt Jacob Cats daarover in dit
gedicht?
Citaat of omschrijving
We bewonderen het dier

We koesteren het dier

We gebruiken het dier
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als hinderlijk
als gevaarlijk
als schadelijk
als nuttig

Opdracht 11
Wat zegt Jacob Cats?
Citaat of omschrijving
De mens

bedreigt het dier
beschermt het dier
mishandelt het dier
gebruikt het dier
benijdt het dier
bewondert het dier
verwent het dier
beschermt het dier
verdelgt het dier
leert van het dier

Hieronymus van Alphen (1746-1803) is vooral bekend door een boek: Kleine gedichten
voor kinderen. Het verscheen voor het eerst in 1778, als Proeve van Kleine Gedigten
voor Kinderen, en werd twee keer uitgebreid met een Vervolg. De verzamelbundel, met
66 versjes, werd vaak herdrukt, voor het laatst (tot nu toe) in 2003. Ook Van Alphen was
een moralist: zijn lezers moesten er wel wat van leren. Maar het moest ook leuk zijn: bij
elk versje kwam een plaatje.

Het vogelnestje. Een vertelling
Mietje had eens, onder ’t wand’len,
Een verholen (1) vogelnestje
In een dorenhaag gevonden.
’k Heb nu, zei ze, mijn verlangen!
O, hoe zal ik mij vermaken
Met die lieve kleine diertjes!
Aanstonds ga ik thuis wat halen,
Om dit nestje in te bergen.
Mietje liep en zag haar moeder,
Die ze hijgend dit vertelde.
Lieve Mietje, zei de moeder
Stoor toch nimmer vogelnestjes!
Denk maar eens, hoe de oude vogels,
Om dat storen zouden treuren;
Zoudt gij, Mietje-lief, niet treuren;
Als men u, met Piet en Jetje,
Tegen wil en dank vervoerde!
Mietje-lief, heb medelijden,
Met die oude lieve vogels!
Zoek toch nimmer uw genoegen
In de droefheid van een ander.
Neen, zei Mietje, lieve moeder!
Neen, dat niet! maar hoor ze eens schreeuwen
Ach, ze hebben zulk een honger.
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Denk niet meisje, zei de moeder,
Dat ze juist van honger schreeuwen;
Ach, ze zouden zeker sterven,
Als gij hen zo lang woudt spijzen,
Tot ze niet meer konden schreeuwen;
Maar wilt ge u eens recht vermaken,
En eens zien hoe de ouden zorgen,
Om hun juist zo veel te geven,
Als die diertjes nodig hebben,
Zet u slechts in stilte neder;
En ge zult dan schielijk merken,
Dat zij vliegjes, mugjes, wormpjes
Vangen, en in ’t nestje brengen.
O, goede wijze Schepper
Heeft zo wel aan deze vogels,
Ouders, als aan u gegeven;
Deze weten altoos beter,
Wat de kinders nodig hebben.
Omdat zij ze ’t meest beminnen.
Ja, die zullen nooit verzuimen,
Hen teêrhartig (2) te verzorgen;
Daartoe heeft hun god de liefde
Voor hun jongen ingeschapen;
En gij moet niet wijzer wezen,
Dan de goede en wijze Schepper.
Mietje hoorde naar haar moeder:
Maar ging dikwijls zachtjes kijken
Naar het groeien van de jongen,
Zonder ’t nestje ooit te storen.
Toelichting
1 verborgen
2 met alle liefde
Opdracht 12
We kunnen op heel veel manieren naar dieren kijken. Wat zegt Hieronymus van Alphen
daarover in dit gedicht?
Citaat of omschrijving
We bewonderen het dier

We koesteren het dier

We gebruiken het dier

We beschouwen het dier
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Opdracht 13
Wat zegt Van Alphen?
Citaat of omschrijving
De mens

bedreigt het dier
beschermt het dier
mishandelt het dier
gebruikt het dier
benijdt het dier
bewondert het dier
verwent het dier
beschermt het dier
verdelgt het dier
leert van het dier

J.F. Oltmans (1806-1854) werd bekend met twee romans: Het slot Loevestein in 1570
(1834), en De schaapherder (1838), die hij schreef onder het pseudoniem J. van den
Hage.
De schaapherder is een spannend verhaal over de strijd tussen Jan van Schaffelaar en
Perrol met de Rode Hand en speelt op de Veluwe en in de omgeving van Barneveld.
‘De schaapherder speelt zich af in de jaren 1481-1483, de periode van de Hoekse en
Kabeljauwse twisten. Mysterieuze betrekkingen tussen enkele personen, geheimzinnige
brouwsels, profetieën, de atmosferische gesteldheid, dit alles in overeenstemming met
de gebeurtenissen, de perikelen van liefde en hartstocht, het zijn de ingrediënten
waaraan men de romantiek herkent’ (G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse: De Nederlandse
en Vlaamse auteurs, 1985)
Hij had nu de hoogten achter de rug, en zag, na nog enige tijd gereden te
hebben, enige bomen vóór zich, welke ter rechterzijde van de weg stonden.
Het scheen een laag gedeelte der heide te zijn, die hier als het ware bijna
onmerkbaar een kom vormde; tussen de struiken, die om en onder de
bomen opgroeiden, zag hij een uitgestrekte drift (1) schapen, die in de
schaduw lagen uit te rusten.
In het begin had hij slechts de witte vachten tussen het groen kunnen zien;
maar hoe meer hij naderde, des te beter kon hij het wolvee onderscheiden.
Het was alsof het vermoeide ros ook haast maakte om te naderen; want
zonder dat zijn berijder zulks gelastte, versterkte het de draf, en spoedig
kon men het zachte geluid van de schelletjes der hamels (2) horen, als zij
opstonden of zich verlegden. Maar nu vertoonde zich plotseling een dier,
dat men aan de vlugheid, waarmee het over het liggend wolvee heen
sprong, voor geen ram kon houden, en dat buiten de laatste struiken post
vatte die deze plaats omringden. Het was zwart en groot, en stak de kop in
de wind om te ontdekken, wie er naderde. Het was de herdershond. Zolang
de ruiter de weg hield, bleef hij onbeweeglijk staan; doch zodra deze, de heide dwars over, naar de
schapen toekwam, begon hij geweldig te blaffen, ja zelfs te brullen, en sprong van woede in het rond.
Toen hij zag, dat de naderende vijand zich niet liet afschrikken, wierp hij nog een blik op de aan zijn
hoede toevertrouwde dieren, die niet eens gewaar werden, dat een groot gevaar hun misschien boven
het hoofd hing. Hij hief een klagend gehuil aan, waarschijnlijk om de herder te waarschuwen, en
stortte toen vol moed, ter afwering van het dreigend gevaar, naar de ruiter en zijn paard, bereid om
desnoods in de ongelijke strijd zijn leven te laten. Maar in hetzelfde ogenblik dat Frank het paard, dat
onrustig was, met de hand streelde, en luid riep: ‘Wolf! Wolf! hé, jongen! ken je me niet?’ stond de
hond stil. De fijnheid van zijn reukzenuwen had hem doen ontdekken, wie er naderde, voordat hij nog
zijn naam had horen noemen; want de zon, die hem in de ogen scheen, had hem belet de ruiter en
zijn paard te herkennen. Nu snelde de hond met vrolijke sprongen en van vreugde blaffende, naar
Frank, en sprong tegen zijn laarzen op, hem uit vriendschap aan de vingers van zijn handschoen
bijtende. Ook het paard kreeg zijne beurt; want toen het de kop omwendde en naar hen rook, likte
Wolf het aan de bek, waarover het evenwel niet in zijn schik scheen: want het schudde de kop heen
en weer. Maar even snel als de hond gekomen was, verliet hij Frank weer, en spoedde zich naar de
schapen, die hij door zijn geblaf en zijn gebaren noodzaakte om op te staan; zelfs een paar rammen,
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die niet spoedig genoeg, zo het hem voorkwam, aan zijn verlangen voldeden, pakte hij vrij onzacht bij
de oren, dwong hen om hun houding te verlaten en zich ter zijde te bewegen. Zijn ijverige pogingen
brachten zoveel teweeg, dat Frank stapvoets door de drift kon heenrijden zonder dat het paard gevaar
liep een der dieren te kwetsen. Wolf ging steeds vooruit; hij hield de schapen in ontzag, en
noodzaakte hen om paard en ruiter een genoegzame (3) ruimte over te laten; de grote bezorgdheid
van de trouwe hond ging alle beschrijving te boven.
In het midden van die kleine vlakte, die rondom met struikgewas omzoomd was, en waarop enige
dennen en lorkebomen (4) stonden, was een kleine waterpoel, die gevormd werd door het water, dat
bij zware regens hier van de hogere heide samenvloeide. De hamels en schapen lagen onder de
schaduw van deze bomen verspreid, en waren bezig te herkauwen; de ooien of melkschapen lagen bij
haar lammeren, en hier en daar zag men het brede voorhoofd van de rammen, die met hun grote
zwarte ogen, met een weinig meer belangstelling dan de andere dieren, in het rond zagen.
Het enige menselijke wezen, dat zich in dit oord bevond, was een grijsaard, die onder een van de
dennen zat, die ongeveer twintig schreden van het water verwijderd was; hij leunde met zijn rug tegen
de stam, waarvan de wortels een soort van verhevenheid vormden, waarop hij gezeten, en vanwaar
hij in de gelegenheid was om zijne gehele kudde te overzien: het was de herder. Toen zijn hond,
wiens getrouwe hulp hem niet bevreesd behoefde te doen zijn, dat een van de aan zijn hoede
toevertrouwde dieren zich verwijderen zou, door zijn geblaf te kennen gaf, dat er onraad was, en
daarna door zijn gehuil zijn hulp inriep, had hij zich opgericht en de staf gegrepen, die naast hem lag;
maar toen hij, over de heesters heenziende, het hoofd en de borst van de ruiter gewaar werd, had hij
de stok laten vallen, en was weer gaan zitten. Frank, die de herder al dadelijk in het oog had
gekregen, stapte om het water heen, waaruit enige hamels en schapen dronken, vlak op de herder
toe, en hield voor hem stil, terwijl hij zei:
‘Goedendag, Ralph! hoe gaat het? ik ben blij u te zien,’ en zich vooroverbuigende, stak hij hem de
hand toe.
De herder, die hem had zien naderen, en zijn oog stijf op hem gericht
hield, zonder dat hij liet blijken, of hij hem kende deed alsof hij niet
verstond wat men tot hem zei. Terwijl de hond zich weer verwijderde,
om te zien, of er buiten op de heide ook iets vreemds aankwam, steeg
Frank af, en ziende, dat de oude man verstoord scheen te zijn,
vervolgde hij met minder vaste stem: ‘Mijn paard is vermoeid, ik zal
het van de zadel ontlasten; zou er ook een weinig hooi voor het dier te
krijgen zijn?’
‘Het is mij aangenaam te ontdekken, dat de dankbaarheid nog niet
geheel uit uw hart verdwenen is daar gij nog voor het arme dier zorgt,
dat u moet dragen, ofschoon gij mij vergeten hebt,’ zei de herder
verwijtend. ‘Maar, het is ook waar, gij zult misschien met uw paard nog
verder willen; een goed paard, dat veel geld kost van onderhoud, houdt de ruiter in ere; een
afgeleefde grijsaard, die arm is, heeft geen hulp nodig, en naar hem ziet men niet om.’
‘Bent u ziek, Ralph! Voelt u zich niet goed?’ vroeg Frank met deelneming. Hij legde nu de zadel en de
ouderwetse wapenrusting naast zich neer, en zag de herder met opmerkzaamheid aan.
‘Ziek?’ antwoordde deze spottend lachend, ‘is uw paard ziek, omdat gij er zorg voor draagt? nee,
wees maar gerust, ik heb uw hulp niet nodig; mijn benen zullen mij wel naar het graf dragen zonder u.’
Toen hij zag, dat Frank, die hem als met zijn ogen wilde smeken, om aan deze bittere scherts een
einde te maken, hem in de rede zou vallen, zei hij: ‘Daar ginder in de hut is hooi, en hier is een stuk
brood.’ Hij wierp een stuk roggebrood voor zijn voeten, terwijl hij de hand uitstrekte naar een kleine
hut, die, enige voetstappen van hem af, uit heideplaggen was opgericht, en met enige takken,
waarover zoden lagen, gedekt was. Frank begaf zich dan ook derwaarts, nadat hij zijn paard had laten
drinken, en haalde uit dit kleine verblijf, waarin de herders, die aan dit water hun vee kwamen
drenken, bij slecht weer gewoon waren te schuilen, enig hooi, dat hij na het brood aan zijn paard te
eten gaf. Wat de herder betreft, deze hield zich onledig om in een houten bak wat zout onder zemelen
(5) te mengen, wat hij aan een schaap voorzette, dat bij hem lag.
Toelichting
1 kudde
2 mannetjesschaap (gecastreerd)
3 voldoende
4 lariks (een naaldboom)
5 de buitenste vliezen van graankorrels
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Opdracht 14
We kunnen op heel veel manieren naar dieren kijken. Wat zegt Oltmans daarover in dit
fragment?
Citaat of omschrijving
We bewonderen het dier

We koesteren het dier

We gebruiken het dier

We beschouwen het dier

om zijn uiterlijk
om zijn daden
om zijn snelheid
om zijn behendigheid
om zijn slimheid
om zijn raadselachtigheid
om zijn gezelligheid
om zijn aanhankelijkheid
om zijn trouw
om zijn hulp
als lastdier
als leverancier van nuttige
producten
als prooi
als hinderlijk
als gevaarlijk
als schadelijk
als nuttig

Opdracht 15
Wat zegt Oltmans?
Citaat of omschrijving
De mens

bedreigt het dier
beschermt het dier
mishandelt het dier
gebruikt het dier
benijdt het dier
bewondert het dier
verwent het dier
beschermt het dier
verdelgt het dier
leert van het dier

Jacobus van Looy (1855-1930) was een dubbeltalent: schrijver en
schilder. Door de prijzen die hij met zijn beeldend werk won, kon
hij reizen, naar het zuiden van Europa, maar ook naar
bijvoorbeeld Marokko. Herinneringen aan die reizen zijn in zijn
proza terug te vinden, uiteraard in de bundel Reizen van 1913,
maar het verhaal Een stierengevecht verscheen al in de bundel
Proza van 1889. In die bundel vind je ook, als een vervolg Het
einde van een stierengevecht. Dat vind je op
http://www.dbnl.org/tekst/looy001proz01_01/.
Dat Van Looy schilderde, wordt ook duidelijk in Een
stierengevecht: je ziet het stadion met al zijn bonte kleuren als
het ware voor je.
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Een stierengevecht
’t Was op een zondag in juni. De Plaza de los Toros had de hele week staan
blakeren in de zon, leeg, met gesloten poorten, op een afstand de begoocheling
gevend van een reusachtige oven, met het onheilspellende voorkomen van een
gerechtsplaats. En dichterbij, met haar recht rijzende ringmuur van rode steen,
met haar nagemaakte Moorse raam- en poortomlijstingen, deed zij denken aan
een dakloos bouwwerk dat onvoltooid was gelaten te midden van een
braakliggend veld. Nieuwe aanplakbiljetten blonken eraan boven het
uitgebleekte overschot van vroegere, en om de terreinen heerste de drukte van
een beginnend feest.
Langs de weg, die met een half uur gaans terug voert naar Madrid, was alles in
feesttooi. Voor de withouten, hier en daar met sparrengroen versierde barakken
van water- en brandewijnverkopers, boven de deuren van voorstadachtige
kroegjes, hingen de kleurige vlaggen en wimpels, loom en onbewogen in de
hete lucht. Tegenover de ingangen der Plaza, aan weerszijden van de straatweg
in het midden doorploegd met een ijzeren spoor, hadden wijven en kerels zich
klaar gezet bij manden en handkarren belast met stapels oranje-appelen; en
jongens drentelden rond met bundels programma’s over de arm, dwars over de weg, dwalend door
het zand, wachtend, in de nabijheid blijvend der Plaza, met opkopers van plaatskaartjes, en
leeglopers uit de buurt. Aan de tafeltjes voor de kroegjes, onder de schaduw van dunne boompjes die
stonden te sterven in het mulle zand, zat soms een enkele boer in zijn deftig zwart zondagspak, die
zijn gesuikerd agua con aguardiente (1) bedaard slurpte met spaarzame teugjes, of zich het gezicht
afwiste en bewaaide met een grote zakdoek.
Tot ongeveer drie uur bleef de vlakte zo alleen, blank in het hete licht, beheerst door het bleekrode
zonnige silhouet der nieuwgebouwde Plaza de los Toros. Tot die tijd was er het rauwe van een stuk
grond dat ontgonnen wordt, het onhuiselijke van een wijk in aanbouw, het afmattende van een hete
zandvlakte zonder water; terwijl daarentegen de schelle kleurstippen, het klinkende oranje der
vruchten in de laagte, het vrolijke vlaggenrood in de hoogte, de popeling voortduren deed, het
verlangen naar een ophanden zijnd feest.
Maar daarna, als op een gegeven sein, zag men groepen van volk aankomen; mannen en vrouwen en
kinderen, allen in zondagsdos, met warme en glimmende gezichten. Vele der mannen droegen brede
hoeden en hadden kleine leren dikbuikige wijnzakken meegebracht, en onder de vrouwen, die zich
onafgebroken bewuifden met hun rode waaier, waren er vele met mandjes of dichtgeknoopte
zakdoeken vol uitpuilende mondkost; en immer kwamen er meer mannen en meer vrouwen, wier bont
opgepronkte kinderen huilden van hitte en vermoeidheid; maar ook ruiters kwamen, soldaten der
burgerwacht, met deftige zwarte steken en hoogrode borsten aan hun uniformen, en rijtuigen zag men
aanrollen, voertuigen van allerlei soort, grote, lomphotsende tentwagens versierd met vlaggetjes,
bespannen met zes muildieren in een drukbont tuig, tussen karren en gele omnibussen ingericht voor
de gelegenheid, opgepropt met pleziermakend volk; en het was een jagen en rossen om het hardst,
een kleurig gewriemel boven, bonte, vluchtige doorkijkjes tussen wolken van blinkend stof, een voor
elkaar schuiven met grillig geharrewar van kleuren in de zon. En uit de stofdamp die men proefde op
de tong, kwam een heir van rauwe geluiden aanjagen, korte, plotselinge zweepslagen van links naar
rechts, schorre hete schreeuwen van voerlieden, die met
voorovergebogen lichaam hun beesten voortranselden,
onder vlagen van gejuich en gejoel uit de overvolle
wagens. En boven alles uit kwam dan het oorverdovende
fluiten der nieuwe drommen aanbrengende tram, met een
snel naderend en aanzwellend geluid, dat de van warmte
blazende voetgangers joeg op de voetpaden, achter de
bestoven boompjes.
En wat later weer kwamen de nuffige fijne uitrustingen der
edelen en rijke burgers, met kroontjes en wapens op de
portieren, met de pronkerige koetsier op de bok van zijn
glimmend voertuig, de kop rechtop in zijn stijve halsboord,
de voeten geklemd tegen de voorplank. Maar toen reeds
waren de deuren der Plaza opengezet en duwde de massa zichzelf naar binnen, om uit elkaar te gaan
in de koelte der gangen met het losgelaten ‘oef’ van een verhitte en bezwete hoop mensen, die elkaar
verdrongen hebben om wat frisheid.
Buiten dreunde nog lang het machinegeruis der aanrollende rijtuigen, en in de hoge gangen der Plaza
klonk het en kwam het indringen met een dreigend ondergronds gerommel, als het geluid van een
verre donder, dat sidderingen en echo’s opriep langs bogen en gewelven.

© THIEMEMEULENHOFF, 2016/2017

17

Lesbrief literatuur ‘Mens en dier (1)’

maart 2017

- ‘Sombra Tendido 20 No....’ (2) riep een stevige boer tot een der knechten die binnen de ingangen tot
het binnenste der Plaza bewaakten. - ‘Tendido 20 No....’ klonk het onmiddellijk achter hem. De boer
keek even om, zag een zwierig gekleed jongmens achter zich aankomen en zei toen onder het
opklimmen: - ‘dan zijn we buren, Caballero.’
Boven gekomen, uit het helle halfdonker der trap die als een groot keldergat achter hen terug daalde
naar de gang, bleven beide een ogenblik staan, versuft, met een onwillekeurig dichtknijpen der ogen,
verblind, overrompeld weer door het licht, dat met de gloeiing van een heet vuur hing boven de Plaza.
Voor hen uit kromde zich om de schijf van het bleekgele zandperk de zonzijde der arena. En het was
of zij op hen aandringen kwam in de schaduw, met de opeenstapeling van haar naar achteren
uitwijkende rijen van zitbanken. Als ringen getrokken op het ronde vlak van een omgekeerde
afgeknotte kegel, ontwikkelde zij zich naar boven, met lange steeds wijder wordende ringen. Boven de
uiterste ring, het gezicht beperkend, zagen zij de buitenmuur opschieten overhuifd met een door
zuiltjes gedragen dak, die een galerij vormde met nieuwe rijen van zitplaatsen; en de onderste rij,
binnengehouden door gespannen touwen, kwam meer dan een manshoogte te voorschijn, van achter
een opstaand uit de grond rijzend cilindervlak, een met rauwe kleuren geverfde omheining die als een
stevige dijk het strijdperk afsloot, een helgele schutting, bestreept met brede rode lijnen, lintvormige
vierkanten van gemeen rood, die in hun midden nummers hadden en het strijdperk verdeelden in een
gelijk aantal vakken; terwijl iets meer naar binnen een andere schutting was met kleiner cirkel
getrokken, een smalle gang achter zich latend, een van schoren en drempels voorziene planken
heining die alleen in ’t zand stond met een kleur van vale bloedvlekken.
Zo lag als het bekken van een grote krater met het vlak van de verre blauwe hemel boven zich, de
bijna nog lege Plaza te schroeien in de zon; en een grote schaduw vulde voor een vierde de ruimte,
een zware, architectonische schaduw, diep blauw, die neerdalen kwam over de stenen ringen van
zitplaatsen, een halve maan trok over het lichte zand, en weer naar boven versprong over banken en
galerijen.
- ‘Dat is de Toril (3), caballero,’ zei de jonge man en hij wees op een grote, gesloten poort die diep
tegenover hen kwam uit de achterste rijen in de zonzijde, ‘en uit die komt de cuadrilla (4),’ vertelde hij
verder, op een andere wijzend die links stond.
De boer bleef voor zich uitkijken, breed op zijn plaats gezeten, met ontbloot hoofd, de handen op de
knieën met buitenwaarts gekeerde ellebogen. Hij haalde bedaard rookwolken uit zijn sigaret en keek
naar beneden, naar enige mannen die bezig waren het zandperk nat te spuiten.
In de schaduw waar zij zaten begon de circus druk te worden. Uit de keldergaten kwamen zij op, de
vrolijke, luidruchtige mensen, die hersteld en opgefrist in de gang, hun feestvierende gezichten
hadden teruggekregen. Bij tweeën en drieën kwamen zij, klauterend over de banken, druk zoekend
naar de hun aangewezen plaats, en langzaam verdwenen de stenen ringen onder de drommen
mensen, immer kwamen er meer, en dikker stapelden zij zich op tot rijen van hoofden en bovenlijven,
op elkaar gepakt tot één grote rumoerige massa die met het heersende zwart der kleren blauw werd in
de schaduw en als bezaaid lag met de gedempte kleuren van waaiers, doeken en buikbanden. En in
de overdekte balkons met de gesloten koningsloge in het midden begon het te wemelen van een
deftig publiek, onberispelijk gehandschoende heren en dames prijkend in de nieuwste mode.
Alleen de zonzijde bleef nog altijd leeg liggen, blank gestoofd in de zon, hier en daar gevlekt door een
alleen zittende vrouw die zich het gelaat beschutte met haar zacht wiegende waaier, of een klein
groepje van mannen en vrouwen die bevreesd voor het verliezen van een goede plaats, de hitte
trotseerden. Pittig kwamen zij voor de helle achtergrond en daar klom er een figuurtje naar boven, de
banken ombenend en ginder ging er een lui zitten, en wat verder weer een, wiens rode gordel een
vurige klak kleur werpen kwam van uit de verte. En van onder de overdekte balkons begonnen
zonneschermen te glanzen en te schitteren, en weer hoger uit de schaduw der galerijen staken de
rode benen van soldaten, donker in de zon.
Maar in de halvemaanvormige schaduw, in het natgespoten strijdperk, krielde het van mannenvolk,
een grote, bewogen menigte met blondblauwe plekken weerschijn op bollen van hoeden en op
bovenvlakken van schouders; golvingen van gedempt licht en bleke glimglansen gleden er heen en
weer, om saam te lopen met de vleestonen der koppen; en dan trad er een van uit het donker in het
licht, met een plotseling opvlammen van zijn kleuren en een ander volgde of deinsde weer weg in de
schaduw, tien, twintig tegelijk, zich ontwarrend en weer terugwarrend in de hoop, gaande en komende
van dezelfde richting, van de poort die links stond.
- ‘Wat gaan er deze maal veel mensen de stieren kijken, caballero!’ zei de jonge man tot zijn
onbewegelijk rokende buurman.
Deze knikte leuk met het hoofd. Hij begon het warm te krijgen in de oppakking van mensen, in de
benauwde hitte die opsteeg uit de van zon volgezogen banken. Zijn dik bloedrijk hoofd glom met witte
waterige lichten en van tijd tot tijd bewoog hij het forse lijf, als wilde hij zich vrij maken van de druk der
knieën in zijn rug, of keek even op zijn horloge.
- ‘Me dunkt, caballero,’ zei hij ineens, ‘het zal wel gauw beginnen.’
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- ‘Si Señor, dat dunkt mij ook,’ zei de andere, ‘maar de president is er nog niet.’
De boer zonk weer in zijn gesoes, ging opnieuw zitten staren naar het gewoel beneden. In het perk
zag hij nu de speellui tussen de mensen komen, infanteriemuzikanten met rode broeken aan, de
koperen instrumenten onder de arm. In de gang tussen de schuttingen lette hij de mannen op, die
daar rondliepen met manden vol gele vruchten, luidkeels schreeuwend, ‘naranjas, naranjas,’ (5) met
naar boven gekeerde gezichten en rondloerende ogen; en dan zag hij er een de bestelling naar boven
smijten, behendig mikkend, en hij volgde instinctmatig den roodgele bal die heenzeilde over de
hoofden door de lucht, keek dan weer naar beneden, de man in ’t gezicht die stond te sjacheren met
zijn luidschreeuwende besteller, en zag hem vervolgens het geld in een papiertje gewikkeld
opvangen. En achter en voor hem klonk het eentonig roepen der waterverkopers: agua fresca qué
quiere agua para beber (6); hij zag ze naar zich toekomen, heenschuivend tussen het gedrang met
hun glimmend watertoestel aan de arm, en hij dronk een glas water, keek nog weer even op zijn
horloge, ongedurig op zijn zitplaats. En overal om hem begonnen ongeduldige geluiden op te stijgen
uit de lange rijen van mensen, met duizend monden riep men, schreeuwde men. Enkelen hadden
hondenfluitjes meegebracht en bliezen daarop met bolle wangen, terwijl anderen ratelden met houten
ratels of de grond sloegen met hun stokken; en vlak voor de boer zat een grote, lange man met een
kleine jongen naast zich, die uit een trompetje twee tonen joeg, een lange en een korte, en dan
juichten de lieden als dollen en de man deed het opnieuw om de mensen te bevallen, zodat men
opnieuw begon te schreeuwen, opstaande van de zitplaatsen, onder herhaald opzien naar de loge
waar de president komen moest.
Dan eensklaps klonk van uit de arena het vrolijke geschetter van een marsmelodie, en toen steeg er
een ontzettend geroep op dat de muziek overstemde en in zich opnam; men was opgestaan en wuifde
met doeken naar de presidentsloge waar een gladgeschoren gezicht telkens overheen kwam, een
bleek gelaat met een gelegenheidslachje om de lippen, buigend en lachend met een schitterend
vertoon der witte tanden.
- ‘Daar is de President, God zal hem zegenen,’ riep de boer.
- ‘’t Is vier uur precies,’ antwoordde zijn buurman.
Hij had nog niet uitgezegd, of van de overkant uit de zonzijde kwam een signaal aan, een korte en een
lange trompettoon, zoals de lange man ze uit zijn speelgoed gehaald had. En als met één ruggestoot
had de mensenhoop in de schaduw zich toen in beweging gezet, zich uitwaaierend, snipperig
geworden in de zon, dravend door het perk met uitschoppende benen. Door de opening in de heining
of daarover wippend, begonnen zij de banken te bestormen met wilde haast en in een ommezien
gingen de strakke lijnen weg, werden vernietigd onder het gewoel van hun lichamen. En toen ze
eindelijk gezeten waren, geleek de zonzijde met de hoofdenreeksen boven elkaar, met de bonte
wisseling en warreling in het licht, op een woest weefsel van kleuren, vaag, door de afstand als
versleten in het licht. Doch van het plat boven de Toril kwam nu en dan een vonk bliksemend schieten
van uit de verte, wanneer een koper blaasinstrument zich spiegelend bewoog in de zon.
- ‘Daar komen de alguacils’ (7) zei de jonge man.
Uit de staldeuren kwamen twee ruiters, in een rechte lijn gaande naar de loge van de president. Ze
droegen een kort schoudermanteltje over een middeleeuwse dracht van donker fluweel en een hoed
met veren op het hoofd. Ernstig, gewichtig, reden ze voort, als belast met een hoge zending, hun
vurige glanzende paardjes dwingend in den stap, Andalusische raspaarden die de poten krachtig
knikkend voor zich uitwierpen. Onder de loge gekomen ontblootten ze het hoofd, bleven een ogenblik
als smekelingen stilstaan en toen zag men de president even overbuigen uit zijn loge, een der twee de
hand uitsteken met de hoed naar voren, en weg draafden zij onder een galm van goedkeuringen.
- ‘Ze hebben de sleutel, ze hebben de sleutel van de hokken,’ zei de boer.
- ‘En knap gevangen ook,’ zei zijn buurman.
Een stilte was plotseling komen heersen in alle rangen, een angstige spanning van mensen die
wachten op opwinding en beroering. Het grote strijdperk lag nu glazig en leeg onder de ogen der
duizenden die allen tuurden naar dezelfde richting. Soms stond er een op van zijn plaats en dan
klonken er onmiddellijk achter hem enige schreeuwen: ‘Asientarse, asientarse’ (8) en weer een
ogenblik zag men een man dwars oversteken door het perk in een klein drafje, en toen begonnen
enige jongelieden ‘bravo’ te roepen en de man keek in de loop lachend naar boven, wenkte spotziek
dankend met de hand, om vervolgens te verdwijnen achter de schutting met een vlugge sprong. Maar
even daarna schetterde opnieuw de muziek, de deuren in de schutting links werden wijd geopend, en
een glinsterende stoet mooi aangeklede mannen kwam binnen met gelijkmatige militaire pas, als
automaten schommelend op de maat der marsmelodie.
- ‘Olé Mazzantini! olé Frascuelo! Cara Ancha,’ jubelde de jonge man met zijn zakdoek wuivend.
‘Bravo,’ daverde het overal om hem uit een woest koor van kelen, onder het stampend geluid van
stokken en klappen in de handen. Met de golvingen van een echo steeg het en liep het jan hen weg
naar de zonzijde, waar het druisend overging in een gewriemel van schermende armen en wuivende
doeken.
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- ‘Asientarse, asientarse,’ galmde men overal.
Beneden stapten de toreros rechtdoor naar de presidentsloge, wiegelend op een theaterachtige pas,
glimmend van gouden borduursels, klein geworden als mooi opgepronkte poppen tussen de muren en
ringen der Plaza. En in een ogenblik had de jonge man de stoet met kennersogen geschat, de
kostumen ontleed en hij deed uitroepen van herkenning en bewondering.
- ‘Es bonita, muy bonita,’ (9) herhaalde hij telkens.
Aan het hoofd van de troep, wijd uit elkaar, stapten de drie espadas (10). Zij waren in groene, blauwe
en paarse zijden mantels gewikkeld, die om de lenden en over de rechterschouder heengeslagen, in
de linkerzijde werden vastgehouden door de daar rustende hand. Een laag uitgesneden vest kwam
nog te zien van onder het van glinsterende tressen en schouderbedekkingen rinkelend wambuisje,
wijnrood bij Frascuelo, groen bij Mazzantini, lila bij Cara Ancha. En de korte, strak gespannen broek
van dezelfde kleur als buis en vest, verdween bijna geheel onder het brede galon, was vastgemaakt
beneden de knie en liet de kuiten vrij puilen uit fijne witte kousen, met lage als voor dansen gevormde
schoentjes aan de voeten. In het midden der uitsnede van het vest, over het heldere witte hemd
daalde uit de boord een lang rood dasje, smal als een veterband en op het hoofd droegen ze een
afgeplatte hoed van zwart fluweel, met dotvormige ballen belegd op de zijstukken; terwijl eindelijk
achter uit de kruin van het hoofd het torerostaartje hun hing te bungelen in den nek, met een dikke,
zwarte knoedel boven aan de inplanting.
Achter de espadas volgde meer aaneengesloten de bij elk hunner behorende cuadrilla van vier
banderilleros (11), wier uitmonstering geleek aan die der eersten met een herhaalde wisseling van
kleuren. Bij een enkele waren de metaalachtige oplegsels vervangen door borduursels van dof zwart,
die zich verdrongen op de roodbruinen ondergrond der kleren, terwijl bij een ander weer de kleur der
zijde was als blank parelmoer of van een bleek rose, waarop de zilverdraden der belegsels zich
verloren in de verte, of licht pakten met de ijlheid van trillend spinrag. Dan volgden de picadores (12)
op witte paarden, straf in de hoogleunige zadel gezeten, mannen met ruwe, grofrode gezichten, een
brede vilten hoed met pluimen op het gestaarte hoofd, de stormband tegen de kin, de voet vast
geplaatst in de houten bakvormige stijgbeugel. En hun stevige romp scheen het eng te hebben in het
nauwe torerobuis, terwijl de benen van onder in ijzeren scheenbekledingen gestoken, er vormeloos
uitzagen in de gele rijbroek, als opgestopte pijpen. Daarachter kwamen de chulos, helpers der
picadores in een vuurrood baadje met blauwe broek, dan de knechten der Plaza, harkers en spuiters
in hard blauw met geel gestreept, eindelijk twee driespannen van muilezels, kwistig met roodbepluimd
tuig overladen, met wapperende vlaggetjes, half geel, half rood, die uitwaaiden boven hun ruggen. En
aan de zijden reden de twee alguacils.
- ‘Magnifico, divinamente bonito,’ (13) zei nu ook de boer, wie het genot in de ogen lag.
De cuadrilla was nu in het midden van het perk genaderd, zijn kleuren en volheid van goud uitstallend
voor het starogend publiek. Scherp en kantig in de zon schreden ze voort, ordelijk, met deftige ernst,
met pralende gezochtheid, met een rammelend vertoon van flonkernieuwe theaterkostumen. De links
wandelende der drie matadors was Frascuelo, een stevige gestalte waar men de krachtige
spiervorming van zag in de kuiten, met een norse als in hout gehakte kop, wreed van trekken, met iets
lomps in zijn bewegingen. Nijdig plantte hij de hielen telkens in het zand, onverschillig als een boer die
het niet prettig vindt te worden aangegaapt in een mooi pak en verlangt naar zijn werk.
De middelste was Mazzantini, een slanke jonge man met een glad rond gezicht; zwierig droeg hij zijn
mantel als iemand die zich graag goed voordoet en er op rekent door vrouwen te worden bewonderd
om zijn mooi lichaam. Luchtig hield hij den pas, de losse arm schommelend langs het lijf en met een
behaagziek, ijdel lachje om de lippen. De derde, Cara Ancha, was een pafferige man met bol, breed
gelaat, bleek, iemand die aanleg heeft dik te worden van ledigzijn, een zinnelijke verschijning, slim,
onbeduidend en brutaal.
Toen de stoet gekomen was onder de presidentsloge in de langzaam opkruipende schaduw,
ontblootten allen het hoofd en verspreidden zich haastig. De muildieren en alguacils holden weg,
picadores zag men draven langs de schutting, de lans in de lucht, gelijkend op groteske soldaatjes,
hun oude, voor de vilder bestemde paarden voortporrend met de grote sporen; achter hen aan
draafde de rode chulo, die zijn loop vergezeld deed gaan van stokslagen op het achterdeel van het
oude ros. De espadas wierpen hun mantels voor zich uit tussen het volk, wapenden zich met oude
capas, paarse en gele lappen, enige banderilleros deden eveneens, terwijl andere over de schutting
wipten in de gang, met de knechten der Plaza, bij agenten van politie en oude toreros, die met de
armen stonden te hangen over de schutting.
En opnieuw was er een stilte komen vallen boven de Plaza, een warme stilte vol klemming en
benauwdheid. Men zag de waaiers bloedrood, angstig wiegelen in de zon, en programma’s beven en
blinken in de ongeduldige, zenuwachtige handen. De venters van oranjes en water hadden het roepen
gestaakt, alles wachtte en staarde naar de deuren der Toril.
Plots, de lucht scheurend, schetterde het sein, de lange en de korte toon die uitgalmden als een
moordkreet. De deur der Toril sloeg open, men zag een man zich verschansen achter de deur, hem
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die snel weer sluiten en een roodbruin beest, een harig gehoornd monster kwam binnendonderen
door de schutting, een machtige, hooggeschofte stier, die al aanstormend de kop heen en weer sloeg,
met een links en rechts bliksemen van het wit der ogen.
Onder de wilde vlagen van bravokreten, als versuft door het gloeiende licht der Plaza, was het beest
in het midden blijven staan, rillend in al zijn spieren, met toornig stampen en schoppen der
achterpoten, stukken nat zand smijtend langs zijn flanken. Toen rekte hij den rimpelige nek, en zijn
neusgaten zwollen onder den uitstroomende adem, en men zag de bek opengaan met een krachtig
vooruitstoten van de platten, vierkanten snoet.
- ‘Hoor, hij loeit! Wat een beestje, wat een mooi beestje!’ riep de boer, verrukt luisterend naar het
gesmoorde bulken dat, als van heel ver, zwak werd in de ruimte en verloren ging tussen het
uitstervend geloei der bravo’s.
Den nek gekromd, met de voorpoten koppig woelend in de vochtige zandlaag, stond de stier nog altijd
stil in de zon, in het brandige goud van zijn rode harige huid. Tussen het span uitvleugelende horens,
spitse, kromme dolken gelijk, kroesde wild een ruig haar, tot over het als een moker vaste voorhoofd.
Boven het linker schouderblad waren twee kleurige linten in de huid geprikt, die bij elke beweging
even opwuifden boven de lange zwaai van de rug uit, één lange getrokken ruglijn, zwellend over de
schoft, dan weer dalend, om te verlopen over het bijna tengere achterlijf in den rondgeselende staart.
Maar het publiek begon ongeduldig te worden en te schreeuwen.
- ‘Al caballo! toro, al caballo! (14)
Een parelgrijze banderillero holde met de saamgenomen capa in de hand voorbij de stier, uit wiens
mondhoeken een vlok wit schuim dringen kwam. De doek sloeg het beest in de ogen, de man holde
voort met de wapperende capa achter zich aan, langs het witte paard van een met gevelde lans
wachtende picador. Het paard, aan het linkeroog rood geblinddoekt, wierp de kop angstig om en
trappelde onrustig onder de dwingende hand van zijn berijder, onder de stokslagen der knechten.
Maar de stier schoof voorbij, achter de bonten lap aan, en plofte toen in een logge sprong met de kop
tegen de schutting, waar het blinkende mannetje snel was overgewipt. Toen viel hij terug, zwaar door
zijn gewicht, en bleef bot staan kijken naar de slip der capa die over de schutting hing, met de
lachende tronie van de banderillero er boven.
‘Naar het paard toe, stier, naar het paard toe!’ brulde het opnieuw uit de mensenringen.
Met een gewapper van voorzichtig op een afstand toegeworpen capas, met angstige bewegingen hun
vrees verradend voor het nog frisse dier, begonnen de torero’s nu de stier te kwellen van alle zijden;
en het beest smeet naar het geflipflap der kleuren in het wilde zijn machtige hoornstoten, links en
rechts, schutterig aangetrokken van de een naar de ander, met de horens hakend in de waaiende
doeken. En ineens stormde hij dan los op een van zijn plagers, en deze daar niet op bedacht, liep zo
hard hij lopen kon weg, met achterlating van zijn capa, en buitelde over de schutting met het hoofd
omlaag en de benen in de lucht, onder neervallende buien van boven, van jouwend fluiten en spottend
gelach.
- ‘Ezel, wat heb je een goeie benen,’ had de jonge man geschreeuwd.
De stier rende dwars door het perk. Men zag de picadores draven langs de schutting, hen telkens post
vatten, de stier achteraan en weer voorbij, om opnieuw hun paarden met toegekeerde borst bloot te
stellen aan de horens.
En het volk huilde en gilde als bezetenen, met opgewonden gebaren.
- ‘Es un toro malo, caballero,’ (15) zei de jonge man, maar nauw had hij dit gezegd of hij stond op en
begon te schreeuwen uit volle longen: ‘Bravo, toro, bravo!’
Het rode beest stond, in de zon, met de kop te beuken naar de witte borst van een mager
picadorenpaard, onder de forse weerstand van een picador
die hem de lans in de nek had geplant; met al de kracht van
zijn stevig gebogen arm, met het volle gewicht van zijn
lichaam duwde hij de stier af, uit de zijde van zijn angstig
bewegende merrie; maar trappelend wendde het paard zich
om onder de dwang van zijn ruiter, en de ene hoorn gleed
als een naald in zijn witte borst, en men zag het de kop met
de rode blinddoek erbarmelijk opsteken in de lucht.
- ‘Bravo, bravo, toro!’ galmde het rondom, waar men den
stier prees en zijn bevechter, hem noemend bij zijn naam.
De stier had zijn hoorn teruggetrokken met een woeste ruk,
weer naar een zwaaiende capa gestoten, en voort stormde
hij door het perk met de kleurige mannetjes achter zich aan, met een glanzende, donkerrode bloed
vlek op de schoft. En in de schaduw langs de schutting joeg hij de toreros achter de verschansing, al
doorrennend met wilde wendingen van de kop van links naar rechts, onder de opruiende kreten der
toeschouwers, die waren opgestaan van hun zitplaatsen.
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- ‘Al caballo, toro! al otro caballo!’ schreeuwde men als hij voorbijging, ‘asientarse, zitten gaan,’
wanneer hij voorbij was.
Schuins beneden, bijna onder de ogen van de boer, dwong een andere picador zijn paard naar de
aanstormende stier. Met een plof kwamen zij tegen
elkaar aan, en uit de hoogte klonk onwillekeurig en
wreed, het ‘hè’ uit de borst der ademloze mensen. Maar
de stier was opgesprongen naar de ruiter, schampend
waren de horens gegaan langs het ijzeren beenstuk, en
de lans, afgegleden, vloog dwarrelend uit zijn handen in
het zand. Het paard steigerde, draaide onwillig zich af, en
met een dwarse beweging van de kop sneed de stier het
toen de buik open, snel als met de snede van een
operatie. Een kronkelende stroom van bleekrode
ingewanden viel in eens onder uit het dier; een levende,
vochtig lauwe zak, vol tere, geheimzinnige, voor het
donker bestemde kleuren, schommelde rond tussen zijn
poten; de stier stampte door, priemstotend in het achterdeel van het witte ros, het schokkend zo op
zijn horens, dat de picador, met afgekeerd gelaat, zat op te springen in de zadel. Maar het paard
begon te wankelen onder de opheffingen van achteren, zocht de grond met zijn poten, trapte, warde in
zijn eigen ingewanden, en smakte eindelijk tegen het zand, in den zware val zijn ruiter medesleurend.
Al de toreros waren toegesneld met hun zwaaiende lappen, vermetel zwenkte Frascuelo voorbij de
horens, en de dolgeworden stier gleed onder de wuivende lap langs de torero heen, hem bijna rakend
aan de ingetrokken lende.
- ‘Dat was mooi, bravo, Frascuelo!’ schreeuwde de jonge man; hij maakte een aantekening op een
stuk papier.
- ‘Es un maestro, es un gran maestro,’ (16) antwoordde de boer, opgetogen.
Het paard lag te trappen in het zand; men zag de picador ophelpen door zijn knecht, onder de arm
genomen, hem met gestrekte benen overeind zetten als een ledepop. Stijf, zonder gewrichtsbuigingen
in de knieën, scharrelde hij naar zijn paard dat overeind was geranseld door een anderen roden
helper; en even daarna kwam het weer draven langs de schutting, beschimmeld door bloedvlekken,
de darmenzak klotsend tussen zijn poten, met een jammerlijk vertoon van afgeleefdheid en stomheid;
en zijn ruiter zag op naar boven met een domme, brutale lach, onder een vurige storm van
uitjouwingen en oorverdovend fluiten, dat hem in de oren dringen kwam uit de rijen waar hij langs
reed.
- ‘Moordenaar, dronkaard van brandewijn, slachter!’ schreeuwde de jonge man.
- ‘Weg met dat paard, ’t beest is op, er mee naar buiten, ’t is schande!’ riep de boer, purper van
kwaadaardigheid toen het paard onder voorbij ging, voortgeslagen door de chulos.
Ver buiten de schaduw speelden nu de toreros met de stier, en de zonzijde der arena bewoog en
woelde als een kleurenzee vol onnaspeurlijke bewegingen. Rechts op de eigen plaats, lag het eerste
paard te zieltogen, met stuiptrekkende en rillende poten, terwijl uit de wonde in de magere borst een
straal donkerrood bloed gulpte en spoot, dat snel wegzoog in het opdrogende zand. Enige knechten
morrelden om hem heen, ontdeden het van de zadel, maar de stier stormde aan, de mannen wipten
over de schutting of bleven staan, gereed tot springen, kijkend naar het woedende beest dat het paard
stompte en verminkte, het omkantelde als een stuk speelgoed, en toen weer voortrende naar een
andere, vers aangekomen ruiter. Toen kwam een der mannen terug, hij boog zich over het stervend
ros, drukte het een priem in de hersens en met een paar hikjes en schokjes strekte de blanke merrie
zich dood, dadelijk geworden tot een blinkend vormloos hoopje vuil in de grote zonnige arena.
En eer men het zag, lag links weer een andere ruiter neergeslagen in het zand achter zijn vermoord
en opengereten ros, en onder de drang der opwinding, hakend naar lof, kwam dan uit de poort weer
een andere aanzetten, en nog weer een, die zich waagde met gevelde lans tot in het midden van het
strijdperk. En de stier kwam en hakte de zijde open bij het ene paard, en boorde in de borst van het
andere, maar week voor de druk der lans in zijn nek, onder een stijgende vloed van bravo’s.
Voort holde het weer met het schuim langs de bek, en waar hij weggegaan was, zag men de rode
knechten het lillende ingewand terugduwen in de buik van het paard, en bij het andere een kurk in de
gapende borstwonde steken; herhaalde malen, omdat de stop met een flap telkens terug sprong
onder de krachtige drang van de bloedstraal.
En toen de gele ruiters weer stegen op hun bemorste paarden, was het als rilde er een huivering rond
voor bloed en zonnekleuren door de dammen van mensen, waar de kreten saamgepakt uit opstegen
als één grote schreeuw uit een grote borst. En verpletterend als zware stemmen van reuzenbazuinen,
heerste het rondom, boven het kleurige en geluidloze gewriemel beneden in het perk; maar de stier
waarde rond als een brandende vlam die wordt uitgeblust, tredend van het licht in de schaduw met de
glanzende, klaterende mannetjes en lappen om zich heen, beukend naar alles, er hier een jagend

© THIEMEMEULENHOFF, 2016/2017

22

Lesbrief literatuur ‘Mens en dier (1)’

maart 2017

over de schutting waar deze nauw zich redden kon, met gillen van angst in de drommen van geluiden
overal boven en rond hem.
- ‘Wat een beestje, wat een heerlijk beestje,’ herhaalde de boer, in delirium.
- ‘Vooruit, roodneus, wees maar niet bang!’ jouwde de jonge man naar een lansdragende ruiter die
onder voorbij reed.
Deze lachte met een grove lach, smeet zijn hoed in het zand, wees met een theatraal gebaar naar de
stier, en weg draafde hij, met het bungelende staartje in de hals.
En de stier viel opnieuw aan met gekromde nek, met roodsmerige horens, met zwellende flanken die
glommen van een nat zweet. Diep donker glansde het boven op de schoft, waar het bloed vloeide en
kleefde uit de wonden der lansprikken. En de ruiter leunde met alle kracht op zijn speer, perste het
beest af met geklemde tanden, en men zag zijn muskels zwellen, dik worden onder zijn gebogen arm.
Maar het beest woedde en bonkte met de harige kop, en de weerstand van de arm viel voor de moker
van zijn voorhoofd.
Toen sprong het paard op, sloeg met de achterpoten in de lucht, rekte met de langen schraal
gespierde hals, geschud door het monster dat rondwoelde en werkte in zijn weke buik. In een ogenblik
tilde het ros en ruiter van de grond, op de draagkracht van zijn horens, en met een voorwaartse zwaai
van de kop, met een dronken blikkeren van zijn ogen, bliksemde hij ze neer, vóór zich, in het zand.
Bewegingloos, met de armen voor zich uit, bleef de man liggen achter zijn paard, dat scharrelend zich
overeind trachtte te zetten op de voorpoten, doch weer omkeilde door een felle stoot in de borst; maar
opnieuw beproefde het ros zich te heffen, bekneld door de zadel, schermend met de hals en de poten
in de lucht, gelijk een paard dat ligt te rollen in de weide; doch ineens was het dan op, en rende blind
weg, met één natte rode voorpoot, in de radeloze kracht van zijn stomme doodsangst wild
galopperend, om weer te rijzen en weer te warren, telkens en telkens gestruikeld in de sleep van zijn
eigen darmen, totdat het eindelijk bleef liggen in het zand, met lange streken der poten klappend in de
lucht. Stil werden toen zijn bewegingen, al langzamer en langzamer, overgegaan in een reeks kleine,
sidderende schokjes; al zachter en zachter trokken de poten, als de slinger van een klok die gaat stil
staan.
- ‘’Sta muerte (17) dat is de vijfde!’ zei de boer, ‘wat een beestje, wat een wonder beestje!’ herhaalde
hij voor zich.
- ‘’t Zijn er zes, caballero!’ riep zijn buurman die weer een aantekening maakte.
Te - tè schetterde het signaal; men zag twee paarden bebloed en ontredderd voortslaan door de
schutting en den bezwijmden picador wegdragen, hangend tussen de armen van twee mannen.
- ‘Die gaat naar de infirmerie, non es verdad, padre? (18) vroeg de kleine jongen naast de lange man
met het trompetje.
Met zwoegende flanken stond de stier nu stil in het midden van het perk, zwaar en naar adem hijgend
tussen de lijken der dode witte paarden. Vormloos lagen zij gestrooid over de grond, klein en nietig in
de dood, met ingevallen buikwanden en slappe, lamme spieren. En waar zij lagen in de zon, gaf de
rode blinddoek een vurige tik tegen de blanke vloer en tussen hun poten grommelde de vage rommel
der ingewanden, vochtig in het zand dat er droog begon uit te zien onder de hete stralen der zon.
Toreros stonden achteloos te praten met anderen in de gang, de voet op de springdrempel, schuins
blikkend naar het stilstaande beest, en harkers liepen langs de kant, de bloedplassen en
losgescheurde darmen dekkend met een laagje zand. Terwijl, naar boven en rondom een gegons
gromde, een opgewonden zwerm van geluidjes, zacht komend in de oren na wilde stormen van
klanken, een dof herkauwend gemompel van een uitblazende massa; en de venters schreeuwden
opnieuw, watervergietend voor de dorstigen, en oranjeappelen klommen in de lucht, met parabolen
rijzend en dalend.
- ‘Twaalf minuten over vieren,’ zei de boer die op zijn horloge gekeken had.
Beneden was het spelen weer hervat met al het kleine vertoon van theaterspel. De stier rende
opnieuw rond met het wuivende lint op zijn van bloed druipende bast. In het midden van het perk
stond een zilver mannetje te springen; in elke hand had hij een met weerhaken gepunte stok die
versierd was met gekleurde knipsels van papier, en de man hief de armen omhoog, met strakke
aaneengesloten benen opspringend van de grond, in de verte gelijkend aan een marionet die met een
touwtje aan de kop naar boven wordt getrokken. Eindelijk sloeg de stier het glanzen in de ogen, hij
liep aan, de banderillero tripte achteruit, bevallig wijkend, beschreef, luchtig en snel, een halve cirkel
voor de kop van het beest, dat log wendde in de omdraai; op de tenen hief de banderillero zich toen
op, tikte even met de stokjes op elkaar en met gestrekte armen reikend over de gebukte horens van
de kwade bul, drukte hij het de stokken gekruist in de nek, één aan elke kant van de streng der rug, en
sprong ter zijde met een vlugge, gracelijke beweging.
Ten andermaal kwamen de bravo’s stormend loeien uit de trechter van mensen, boven de stier en de
spelers. Doldriftig sprong het beest rond, in de buitensporige sprongen zijn jeugd verradende, die
denken deden aan de koddige, onnozele buitelingen van een kalf. Telkens stootte hij met de horens
naar de bonte stokken in zijn nek, en weer hoorde men het toornig gesmoorde loeien. Eindelijk rende
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hij voort als dol van pijn, met de zeilende stokken potsierlijk bengelend langs zijn schoft, en in een
dood paard begroef hij den rode kop, geweldig stotend in de ontzielde hoop en in het zand, dat als
een lichte nevel steeg om zijn horens en om het dode ros.
- ‘Muy bien, muy bien, Guerrita,’ (19) schreeuwde de jonge man.
- ‘Bravo, mijn jongen,’ jubelde de boer, ‘over twee jaren zult ge staan tegenover een anderen stier, en
gij zult hem doden.’
Beneden zijn ogen ging de banderillero voorbij op een sukkeldrafje, met wuivend handgebaar
dankend voor de toejuichingen. Nu en dan bukte hij naar de grond, wanneer een sigaar van boven
gesmeten, voor zijn voeten viel in de loop.
En als hij dan opzag, zag hij weer een anderen banderillero staan springen in het perk, vervolgens
snel weglopen onder het neerhagelende jouwen en fluiten. Maar de stier had de vervolging in het
midden gestaakt, aangetrokken door de capa van Frascuelo.
Stevig op de voeten, met de ogen in de ogen van het oranjeharige monster, stond de wijnrode torero
achter de gelen lap, die hij met gestrekte armen hield voor de horens. En de stier bukte, viel aan, de
torero zwenkte half om op de hiel, klapte met de mantel, en het monster stoof voorbij langs hem heen,
voortgestuwd door zijn eigen vaart; toen zwaaide het vervolgens weer om, met een snelle,
dribbelende verplaatsing van het lenige achterlijf, en stond een andermaal gebukt voor de hem
voorgehouden capa.
In een bloeddorstige stilte, met ingehouden adem, volgde men boven het vermetele spel van de
torero, die zeker en snel werkte met iets of wat van de plompe driestheid van een boer in al zijn
bewegingen; maar weer schoot de stier onder het klappende doek door, het rakend met de horens, en
woest gloeide zijn geelrode huid wanneer hij gleed langs de sombere bloedkleur van zijn terger.
Uit de zonzijde kwam een handgeklap, toen nog een, toen meer, een hakkelende galop van slaande
geluiden kwam aandringen naar de schaduw; en als bezield speelde de kleurige man met de stier op
de rand van de grote, donkere halvemaan in het perk, vuurvlammende als ze traden in het licht. Met
de hand in de zijde zagen de andere toreros toe naar hun makker, die zijn laatste kunststukken
vertoonde, wendde en sprong voorbij de horens, terwijl de stier rakelings stormde langs zijn
ingetrokken lichaam, stoten gaf in het in de lucht waaiende doek. Eindelijk stapte de torero bedaard
weg van de stier, hem over de schouder aanziend met een brede hoogmoedige lach, met kleine
pasjes, de punt van den mantel die lang achter hem aansleepte in het zand, over de schouder
getrokken. En als gebiologeerd bleef het beest staan kijken naar zijn roodglinsterende plager, die nu
met de hand wuivend, aftrok langs de schutting.
De tweede banderillero was teruggekomen, nogmaals gevlucht, was den stier nagelopen, om opnieuw
te vlieden over de heining met de hoed in de nek. Maar teruggesprongen in het perk, een eindje
verder, had hij zijn stokken eindelijk geprikt in de schouders van het beest, die er dadelijk weer
uitvlogen onder diens plompe, schuddende bewegingen. En rood in ’t gezicht, maar lachend, was de
nog zeer jonge banderillero nogmaals gekomen met een paar nieuwe banderillas, zenuwachtig
geworden onder het brutale jouwen, fluiten en schelden der menigte. Toen was hij vervolgens
aangelopen op het beest, en had hem de stokken in de nek gestoken, allebei aan een zijde,
onachtzaam de klassieke regels verwaarlozend of vergetend in de opwinding der vrees; toen
ogenblikkelijk zijn onverschilligheid hernemend, had hij zich aangesloten bij een troepje, onder het
verontwaardigd gebrul der toeschouwers.
En weer een andere banderillero draafde aan, en na hem nog een andere; tien minuten nog ging het
spel zo zijn gang, in de zon of in de schaduw die langzaam voortkroop over de rijen van hoofden en
over het gele zand.
Toen schetterde ten derde male het sein. Men zag Frascuelo staan onder de presidentsloge, de hoed
in de hand, met naar boven gekeerd gelaat, woorden werpend naar de hoogte, die hij vergezeld deed
gaan door kleine duwtjes met de hoed.
En rondom de loge waar men horen kon wat hij zei, klonk het handengeklap, terwijl de torero zich
omdraaide op de hakken, met een van buiten geleerde beweging de hoed achter zijn rug om, tuimelen
deed tussen de mensen, en met een vuurrode lap en degen met gevest van dezelfde kleur, stapte hij
naar het midden, waar de stier loom stond te kijken.
- ‘Heeft uwe edelheid gehoord wat hij zei?’ vroeg de jongman aan zijn buurman.
- ‘Neen, Caballero.’
- ‘’t Zal er wel naar geweest zijn,’ hernam de andere, ‘Frascuelo es un torero muy bruto (20), hij maakt
niet veel werk van zijn frases. Daarvoor is Mazzantini beter, dat is een zeer fijn man.’
- ‘Zo,’ zei de boer, die naar beneden keek hoe de mannen met de capas de stier uit de zon trachtten
te lokken.
- ‘Dat was mooi, goed gedaan, Cara-Ancha! en waarom laat jij nog altijd je capa liggen, lomperd?’
schreeuwde hij vervolgens tot een ander, die zijn lijf geborgen had voor den aanstormende stier.
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- ‘Si caballero, Mazzantini es un torero muy decente, muy decente,’ herhaalde hij, zich opwindend
tegen zichzelven, ‘es un hombre muy fino. Civilizado, es revolucianario in el arte de Toros, es poeta y
sabe tocar la guitarra. Waarom lacht u?’ vervolgde hij. ‘Yo digo ustéd, es un gran artista’. (21)
- ‘Maar, Frascuelo is dapper,’ viel de andere in, ‘hij heeft het meeste hart van allen, meer dan alle
stierenvechters van Spanje,’ draafde hij op zijn beurt door.
- ‘No, Señor,’ riep de man weer, ‘niet meer dan Lagartijo, en die kent zijn stieren beter, ziet ze beter
aan, is veel intelligenter.’
- ‘Meer dan Frascuelo?’ riep de boer weer kwaad en rood wordend.
- ‘Si Señor.’
- ‘No Señor, non es verdad. (22)
- ‘Si Señor,’ herhaalde de andere nijdig.
De omstanders begonnen zich in de twist te mengen, maar plotseling riep men: ‘Mire, mire!’ (23) En
het kibbelend paar zat weer te kijken met lange halzen naar wat onder hen gebeurde.
Links stond de stier met het blanke kadaver der merrie op zijn hoog geheven kop. Dik zwol zijn hals
onder de inspanning, onder de last die met dichtgevouwen poten doorgebogen neerhing over zijn
bezwete, hijgende schoft; en daar waar rug op rug lag, sijpelden en glansden de bloedvlekken en
hingen de kleurige banderillas neer, popperig en klein als de stelen van versierde bruigomspijpen;
achter de kop van het paard staken zij uit, meebungelende bij elke beweging, gelijk met de
slingeringen van de kop, waarin grote opgesperde ogen dof blonken boven de open bek, waar de rijen
der lange maaltanden grijnsden en de tong krullend uit neerhing. Toen stapte de stier vooruit en plofte
neer als een lege zak de blanke merrie; plat viel zij neer en langzaam zag men de poten zich weer
voegen naar de zandige grond.
- ‘Mio Dios! wat een beestje!’ mompelde de boer, teruggevallen in zijn bewondering.
- ‘Kom, Frascuelo, anda a El,’ (24) blèrde de jonge man.
Maar alsof de stier zijn kracht verspild had, zo werden zijn hoornstooten zwaar en loom naar de
capas. Onwillig draafde hij van hen weg, nu en dan even stotend naar de stokken in zijn nek, en uit de
gerekte snoet klonk weer het doffe bulken.
Bedaard zag men Frascuelo hem tegemoet stappen met de rode muleta en degen in de hand, en
dadelijk woedend, stormde het beest weer op den vurige lap af, die heenscheerde over zijn horens.
En hetzelfde spel begon opnieuw als toen hij werkte met de capa; als vastgehouden, volgde en
stootte het beest naar de rode vaan, glijdend langs de man die met koele bedaardheid staan bleef op
zijn plaats, de lende inkromp als de stier aandonderde, of even omsprong, wanneer het beest keerde
in zijn woedende vaart. Soms bleef de bul staan, loerend naar de vooruit gestoken lap die de torero
hem voorhield op het plat van zijn degen, en als hij weer aanviel, klapte de torero de lap om met de
degen over de stierkop, zoals men het blad van een boek omslaat.
Gierende vlagen van bewondering hadden toen gejoeld door de lucht, gevolgd door een lange bange
stilte. In de schaduw was ieder opgestaan van zijn plaats, vastgeklonken met zenuwen en blikken aan
het gevaarlijke, huiveringgevende spel van den torero; op de eerste rij bogen de touwen door onder
het gewicht der voorovergeleunde toeschouwers en de zonzijde lag stil en stralend onder de
onbewegelijk turende mensenringen.
Met de ogen op de ogen van zijn offer, stond de espada stil voor den stilstaande stier. Langzaam liet
hij de muleta zakken langs zijn aaneengesloten benen en daarmee daalde de kop van het beest,
langzaam met den zakkende lap. En de espado hief de degen omhoog, zijlings, kaarsrecht staande
voor de gebukte horens, die zacht rezen en even daalden met de rode vaan, zich richtend naar de wil
van den torero.
- ‘Ahora, ahora,’ (25) galmde het boven om de boer heen.
Maar toen de espada de degen ophief langs zijn ogen, horizontaal vooruit
naar de schoft, schoot de stier toe op de lap, stormde langs de ter zijde
gesprongen torero en voort holde hij weer naar de kant der zon.
Teleurgesteld gemompel trok rond en een wrevelige trek kwam even op
het ruwe gezicht van de matador; toen streek hij met de hand langs zijn
haar tot aan het staartje, schudde lachend met het hoofd naar de mensen
in de schaduw, en met wijde stappen ging hij achter de stier aan naar de zon, waar de banderilleros
weer speelden met de capas of wipten over de schutting. En in de verte begon het spel opnieuw met
de muleta, die als een bloedrode flap telkens heensloeg boven de roodgele stier, en men zag de
espada opnieuw een stelling aannemen, het ene been nu licht doorgebogen geplaatst voor het
andere, dn degen met bijna gestrekte arm voor zich uit gericht op den nek.
- ‘Va matar El en su suerte favorito,’ (26) jubelde de boer.
Maar het wilde beest stormde onder de lap door, gevolgd door de wijdstappende espada en de bende
glinsterende toreros naar den kant der schaduw.
Weer draaide en wendde de stier om en langs de torero onder de ogen van de boer. Onstuimig
drongen de kreten naar de speler beneden, die kwaad werd, blikken wierp naar boven.

© THIEMEMEULENHOFF, 2016/2017

25

Lesbrief literatuur ‘Mens en dier (1)’

maart 2017

- ‘Anda a El,’ riep de jonge man, ‘hij zal je niet opeten, Frascuelo.’
De torero schreeuwde iets terug, terwijl hij oplettend voortging den stier met zijn muleta te vermoeien,
telkens zich plaatsend in de stelling, telkens gedwongen uit te wijken voor het aanvallende beest.
Maar op één ogenblik stond het stil, met snuivende neusgaten, de ogen starend naar de rode vaan die
langzaam daalde en rees.
- ‘Ahora, ahora,’ gilde het nogmaals.
- ‘Zit stil, muchacho!’ (27) zei de lange man tot de kleine jongen.
- ‘Zou het nu gaan, vader?’
- ‘Kijk, kijk, jongen.’
De degen rees, de stier stootte vooruit, men zag de torero voorovervallen naar de horens, toen
plotseling ter zijde springen met lege hand, en het beest stokstijf staan met het rode gevest tussen de
schouders.
De kleine jongen had, toegevend aan een onwillekeurige drang, even de ogen gesloten, en ’t was
hem alsof er boven en rondom hem muren oprezen van geluid, die ineen kwamen storten boven zijn
hoofd. Naast hem gilde zijn vader als een dronken man, terwijl achter hem de boer stond te
schreeuwen met de uitingen van een krankzinnige, ijlende woorden loslatend als een zieke in
koortshitte; hij had zijn hoed neergekeild voor de voeten van de espada en noemde hem bij zijn naam
met een liefkozende stem. En rondom en boven de arena renden de drommen van bezeten geluiden,
aaneengesloten, in dichte gelederen. Ze kwamen aanstormen uit de zijde der zon, die woelde als
beroerd, als geschud door een windvlaag en botsten te samen met de aanrukkende scharen uit de
ringen der schaduw, waar de mensen opgerezen waren in een zelfde drang, met een zelfde beweging
de ruimte streepten met hun armen die in extase grepen en sloegen in de lucht. Hier en daar alleen
trilde met een hoge noot een snerpende fluittoon, een rauwe gil gelijk, die doodgesmoord werd in den
woedende chaos.
Beneden liep de stier, met kleine pasjes, waggelend achteruit, de degen in de nek, en de doder voor
zich. Soms rekte hij de kop naar voren, de strot ging op en neer in een slikkende beweging, als
verzwolg hij iets dat hem van binnen kwam dringen in de keel. Benauwd rekte hij nog een paar malen
met de nek en viel toen plotseling om, dood in het zand.
Een andermaal begon de krijg der verrukte geluiden. Hoeden en sigaren warrelden van boven neer
om de voeten van de espada, die op een sukkeldrafje, met de afgewiste degen weer in de hand,
wuivend met dankend handgebaar ging langs de schutting. De glimmende toreros liepen allen mee,
achter hem aan de sigaren zamelend in hun hoed; bukkend naar de grond, smeten zij de hoeden
weer één voor één naar boven.
Toen schalmeide de muziek boven den Toril; zijn marstonen kwamen als een overwinningslied achter
de aftrekkende en zwakker wordende geluiden; de bontgesmukte muildieren draafden binnen, de stier
werd een strik om de hals geslagen, zo aan den spoorstok gebonden en toen werden de muildieren
rondgejaagd door het perk, eenmaal, tweemaal, driemaal, en het dode beest ging in klaterend
triomfvertoon over het zand, van de schaduw in de zon, onder de ogen en het schreeuwen der alles
toejuichende menigte.
En voor de laatste maal vlamden de kleuren van de stier op, telkens als hij in de rondsleuring zwierde
van de schaduw in de zon. Met een brede platte gleuf achter zich aan, een platgeschuurd spoor en
smalle strepen der wippende poten, slingerde het dode lichaam rond achter de voortgeslagen en
gezweepte muilezels; en bij de laatste maal in wilde rit binnengesleept door de poort van den Toril,
bonkte zijn lichaam in den dwarrelende omzwaai tegen de stijlen der schutting onder een warrel van
stof; en de mensen die hem daar nakeken, trokken instinctmatig zich terug bij de dreun.
Strak lag nu weer de grote arena in het namiddaglicht dat zich begon te kleuren als met een tintje van
bloed. In de schaduw hing een zwoele warmte, de benauwde stinkende lucht van een opgepakte hoop
mensen die in de opwinding hun verhitte lichamen hebben bewogen. En daar tussen door kwam
eensklaps soms de prikkelende lucht van een oranjeappel die geschild werd, scherp en verfrissend
trillen in de neusgaten, fijn als de geuren van een geparfumeerde vrouw, gedachtebeelden oproepend
van blauw water en suizelende stille warmte; maar rondom alom gromde een genotrijk gegons, het
tevreden gemompel van een voldane verzameling, en men begon elkaar na te vertellen en men trad in
bijzonderheden; wijnzakken gingen van hand tot hand en zakdoeken en mandjes werden geopend.
- ‘Dat was een stier, waard door zo’n man gedood te worden, Caballero!’ zei de boer, terwijl hij zich
den mond afwiste met de rug der hand.
- ‘Ja, ja, als alle zes zo zijn, zal het een prachtige corrida worden,’ antwoordde zijn buurman.
Beneden werden de witte paarden nu voortgesleurd met de lange hals armzalig vastgestrikt aan de
spoorstok; één voor één verdwenen zij door het duistere gat van den Toril, waar boven-van-uit de
muziek voortging de harde tonen van haar immer herhaald marsmotief rond te strooien in de lucht; in
het perk gingen de knechten bloedplassen en afgescheurde darmen wegmoffelen met zand, terwijl
andere haastig de sporen wegharkten en het gele strijdperk effenden.
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Toen kwamen de picadores weer postvatten langs de schutting; een van hen zat op een paard met
een roodbelopen voorpoot, dat trilde onder de slagen der chulos. Het sein schetterde, de deur van
den Toril sloeg open en een vaalgrijze stier kwam op een drafje binnen, draaide zich om naar de deur
die achter hem dichtsloeg, en bleef vervolgens stil staan als een rund dat staat te wachten voor zijn
stal.
- ‘Mio Dios, mio Dios,’ riep de boer klagend, ‘es un toro cobarde.’ (28) ’t Was tien minuten over half vijf
en de grote schaduw lag bijna tot in het midden van het strijdperk.
Toelichting
1 water met brandewijn
2 schaduwzijde, besproken plaats
3 poort waar de stier uit komt
4 groep assistenten van de stierenvechter
5 sinaasappels
6 fris water, wie wil water om te drinken
7 stalmeester
8 Ga zitten, ga zitten
9 ’t is mooi, heel mooi
10 matador, stierenvechter
11 assistent van de stierenvechter
12 de assistent die de spiesen in de stier steekt
13 prachtig, goddelijk mooi
14 naar het paard toe, stier, naar het paard toe
15 het is een slechte stier
16 ’t is een meester, ’t is een groot meester
17 hij is dood
18 nietwaar, vader?
19 heel goed, heel goed
20 is een onbeschaafde stierenvechter
21 Ja mijnheer, Mazzantini is een heel beschaafde torero, een heel fatsoenlijke
stierenvechter. Hij is een zeer fijn en beschaafd mens, is tegenstander van de oude
school in de stierenvechtkunst, is dichter en kan de gitaar bespelen. Ik zeg het u, hij is
een zeer groot kunstenaar.
22 Nee mijnheer, ’t is niet waar
23 kijk, kijk
24 ga naar hem toe
25 nu, nu
26 hij gaat hem dood maken op zijn favoriete manier
27 jongen
28 ’t is een laffe stier
Opdracht 16
We kunnen op heel veel manieren naar dieren kijken. Wat zegt Jacobus van Looy
daarover in dit verhaal?
Citaat of omschrijving
We bewonderen het dier

We koesteren het dier
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om zijn uiterlijk
om zijn daden
om zijn snelheid
om zijn behendigheid
om zijn slimheid
om zijn raadselachtigheid
om zijn gezelligheid
om zijn aanhankelijkheid
om zijn trouw
om zijn hulp
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als lastdier
als leverancier van nuttige
producten
als prooi
als hinderlijk
als gevaarlijk
als schadelijk
als nuttig

Opdracht 17
Wat zegt Jacobus van Looy?
Citaat of omschrijving
De mens

bedreigt het dier
beschermt het dier
mishandelt het dier
gebruikt het dier
benijdt het dier
bewondert het dier
verwent het dier
beschermt het dier
verdelgt het dier
leert van het dier

Aart van der Leeuw (1876-1931) schreef proza en poëzie.
Bekend bleef hij door zijn roman Ik en mijn speelman (1927).
Het gedicht De dieren komt uit de bundel Opvluchten van 1922.

De dieren
De landman (1) gaat, nu de avond is gevallen,
En de arbeid slaapt, voor ‘t laatst zijn hoeve rond;
Hij keurt het werk der knechts in schuur en stallen,
En als zijn schaduw volgt hem trouw de hond.
Hij toeft bij ‘t vee, en luistert hoe het ademt;
Rond schoft (2) en horen hangt een warme damp,
Die met een geur van zomer hem bewademt,
En in een nimbus (3) nevelt om de lamp.
Dan loopt hij tastend langs de ruif der paarden,
Verwelkomd door een dreunend hoefgeklop;
Hij spreekt hen aan, en streelt een ruig behaarde,
Een speels hem toegestoken manenkop.
En als hij eindlijk, rustig na ‘t volbrachte,
De handen boven ‘t vlammend houtvuur heft,
Vervult hem nog de ontroerende gedachte
Aan wat rondom hem leeft en niet beseft.
Hij peinst, en leest in ‘t boek met koopren sloten (4)
Het hoofdstuk uit, dat Noachs tocht (5) beschrijft,
Hoe de arke met haar simple reisgenoten
Lang op de oeverloze zondvloed drijft.
Gans in het wonderbaar verhaal verloren,
Terwijl hij mijmrend in de haardgloed staart,
Lijkt het hem of, door God daartoe verkoren,
Hij met zijn dieren over ‘t water vaart.
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Toelichting
1 boer
2 schouders
3 stralenkrans (als van een heilige)
4 de bijbel
5 Noach haalde van alle dieren een paar in zijn ark en redde zo hun leven bij de grote
overstroming (de zondvloed)
Opdracht 18
We kunnen op heel veel manieren naar dieren kijken. Wat zegt Aart van der Leeuw
daarover in dit gedicht?
Citaat of omschrijving
We bewonderen het dier

We koesteren het dier

We gebruiken het dier

We beschouwen het dier

om zijn uiterlijk
om zijn daden
om zijn snelheid
om zijn behendigheid
om zijn slimheid
om zijn raadselachtigheid
om zijn gezelligheid
om zijn aanhankelijkheid
om zijn trouw
om zijn hulp
als lastdier
als leverancier van nuttige
producten
als prooi
als hinderlijk
als gevaarlijk
als schadelijk
als nuttig

Opdracht 19
Wat zegt Van der Leeuw?
Citaat of omschrijving
De mens

bedreigt het dier
beschermt het dier
mishandelt het dier
gebruikt het dier
benijdt het dier
bewondert het dier
verwent het dier
beschermt het dier
verdelgt het dier
leert van het dier

Opdracht 20
Vorm weer een groep van vier en bespreek en vergelijk jullie uitwerkingen. Wees weer
kritisch, probeer elkaar waar nodig te overtuigen. Verbeter je uitwerking waar dat nodig
blijkt.
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Slotopdracht
Je hebt nu vijf teksten uit vroegere tijden gelezen. Die passen natuurlijk in hun tijd, maar
zo zouden wij het, waarschijnlijk, tegenwoordig niet meer doen. Of toch wel?
Hoe dan ook, kies een van deze teksten en schrijf daar een beoordeling over. Dat kan
een positief, maar ook een negatief oordeel zijn. De volgende onderdelen moeten in elk
geval aan de orde komen:
●
hoe het gedicht of verhaal in de tijd van ontstaan gewaardeerd zal zijn
●
wat nu niet meer of minder goed zo gezegd kan worden
●
wat in deze tijd nog waardevol kan zijn
●
je eindoordeel
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