
Brief aan Comte de Pompeaux  

Uilander 

Beste Comte de Pompeaux, 

Ook wel Pompo genaamd, gevreesd als "de Pomper" en in bepaalde berggebieden beter 

bekend als Pompeuzereus, 

 

De mensen fluisteren je naam. Dromen van je gedaante. Vrezen de terechtheid van je ijzeren 

rede. 

Maar waar ben je toch? 

Jaren lang zit ik hier nu verscholen, in dit stinkende hutje, omsingeld door bomen, kilometers 

bomen. 

Ik wacht en ik wacht, maar je komt maar niet. 

Ben je onze afspraak soms vergeten? 

Wou je dat we deze nooit hadden gemaakt? 

Of hebben we die überhaupt nooit gemaakt? 

Pompo, Pompeaux, Pompoh, ik verpieter hier en ik weet me geen raad. Mijn geest verdort. 

De kaas is op en het brood nog maar schaars. 

Jij bent mijn kaas en ik je brood. 

Kom toch tevoorschijn en deel mijn pijn. 

Alleen is deze pijn niet te dragen, maar ondersteund door ook jouw brede schouders ben ik 

zeker dat wij zullen doorstaan. Samen de tijd kunnen bevechten, de eeuwigheid kunnen 

bevrienden. 

 

Ik blijf en ik wacht, 

Je geestelijke tweeling, 

 

Uilander 
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Uilander 

Beste Pompo, 

 

De regen valt en ik val met de regen. 

De bomen om mijn hutje buigen zich voorover en janken met de wolken, terroriseren het dak 

boven mijn hoofd. Het gekletter van de druppels slaat als een waterval van meteoren in op de 

vlakte van mijn geest. De kraters die zich in mijn gedachten en emoties vormen, vullen zich 

met water en vloeien over, tranen die uit mijn ogen rollen. 

Tranen die jij altijd opat en omtoverde tot woorden. Het waren goede woorden. Vol kalmte en 

plezier. 

Woorden die als donderwolken boven de tranen gingen hangen en diezelfde verachtelijke 

tranen het zwijgen oplegden. 

Ik mis die woorden, Pompo. 

 

Uilander 
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Brief aan Uilander  

Comte de Pompeaux 

Uilander, broeder van me, 

 

Je brief heeft indruk gemaakt op mijn celgenoot. Midden in de nacht werd ik gewekt toen hij 

brakend boven de WC-pot hing. Ik vroeg hem naar zijn gezondheid, die klaarblijkelijk in 

zwaar weer verkeerde, en kwam er toen achter dat hij de brief had opgegeten. De 

melancholische inhoud van de brief deed hem denken aan de stamppot van zijn oude 

moedertje, de helrode Gerda, en in een wanhopige poging die smeuïge smaak te proeven 

verorberde hij jouw brief. Met mijn arm over zijn schouder hebben we tot 

het ochtendgloren de natte snippers uit de pot gevist en terug in elkaar gepuzzeld. Ik heb je 

verhaal dus redelijk goed begrepen, hoewel ik niet zeker weet of jij de ondergetekende was. 

 

Om antwoord te geven op je eerste vraag: ja, ik heb syfilis. Ik weet dat jij die ziekte vaak 

verwart met cholera, waarom weet ik niet, maar ik kan je verzekeren dat het dat is (zat aan 

gedachte) waar ik aan lijd. 

 

Ten tweede: je vader vroeg laatst naar je. Ik liep hem tegen het lijf tijdens het dagelijkse 

luchtje scheppen in de omheinde kooi met uitzicht op de blinde muur die jouw vader Harry 

noemt. Inderdaad, hoe ouder hoe gekker. Ik heb hem een stomp in de ribben gegeven, zoals jij 

me vroeg. 

 

Hoe gaat het met het stukje dood vlees onder je linkeroog? Beneemt het al je zicht? 

 

De dagen zijn hier klam en vochtig. De nachten koud en kolkend van onvervulde ambities. 

 

Schreiend en verlangend, 

 

Le Comte 
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Uilander 

Beste Comte, 

 

Je laatste brief heeft me goed bereikt, al was die wel gedecoreerd met wat spetters vogelstront. 

Ik wil je dan ook verzoeken geen postduiven meer te gebruiken bij het sturen van je brieven. 

Arm beest, tientallen - wellicht honderden - kilometers afgelegd, in angst voor jouw harde 

hand, zichzelf onderwijl onder schijtend. Soms ben je wreed Pompo, té wreed. Ik heb de lieve 

vogel wat houtwormen gevoerd om haar te kalmeren. 

 

Dan nu over je brief. Volgens mij had je één van je bekende episodes toen je die schreef. 

De nor, Pompeuzereus? De bak? In je hele leven heb je geen vlieg kwaad gedaan. Slechts 

Samantha, die arme duif van je, mishandel je regelmatig. Hoe zou jij - of all people! - ooit in 

de petoet kunnen geraken, opgerold gordeldier? 

Je verzinsels over mijn dierbare vader hebben mij pijn gedaan, maar kwalijk kan ik het je niet 

nemen. Het is jouw fout niet, je hebt jezelf niet in de hand. Als de dag van gister herinner ik 

mij onze expeditie in de Ardennen. Diep in het woud doorgedrongen, namen wij monsters van 

planten en bloemen. Grote plannen hadden we met onze 'Encyclopedia misbakselorum 

naturae'. Alles was zo mooi, geen vuiltje aan de lucht, totdat jij plots in jezelf begon te 

mompelen, daar bij ons vierde zo bekwaam opgezette kamp, zone 3B. Je ogen stonden glazig 

en je begon een soort oerklanken uit te stoten. "Het is een verkrachter!" schreeuwde je uit het 

niets en je maakte me bang: "Het is de Loys' Ape! Eindelijk! Als de meisjes hem vasthouden, 

slaan de jongens hem!" Dat was de dag waarop ik voor het eerst kennis maakte met een kant 

van de Comte, het genie van de bergen, die ik nooit voor mogelijk had gehouden. 

 

En nu, jaren later, lang gewacht op een teken van je godgelijke bestaan, ontvang ik dit. Een 

ondergescheten vod waarin je onzin uitkraamt over mijn vader, een kokhalzende imaginaire 

cel-vriend en een blinde muur. Muren hebben geen ogen, Pompo. 

Het is op zijn minst tragisch te noemen. 

 

Desalniettemin ben ik blij. Je leeft! 

Waar ben je écht, in feite? 

Ik hoop dat je deze brief in een gezondere staat zult ontvangen en ook in een gezonde staat 

zult kunnen beantwoorden. Onze plannen waren groots en die laat ik niet zomaar los. Ook niet 

voor de schizofrene hersenkwab van mijn meest dierbare maat. 

 

Schrijf me snel, 

Gesproken waren zo de elfjes van het vermolmde hout, 

 

Je groene kubus, 

 

Uilander 
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Brief aan Comte de Pompeaux 4  

Uilander 

Pompeaux, 

 

Wie zich groot waant, ís groot. 

Ik ben een uil met de scherpste snavel van het land. 

De rondste stront in mijn mond en de groenste ogen van het woud. 

Een mol is geen boom, eet geen aarde, maar woont wel onder de grond. 

Een mol ben ik niet, want ik leef in de lucht, draai pirouettes en vorm orkanen, tuur dan naar 

de muizen en gris ze van de bodem. 

Als ik spreek met de wind ben ik een vleermuis en vang ik sonar op van verre oorden. "Ah! 

Ah!" krijst een vrouw die klaarkomt, kilometers verderop. Ik vlieg er op af en bijt haar in haar 

nek, laat het bloed stromen over haar dijen en bewonder haar vagina. 

Ik ben een schaduw die zich opdringt aan het licht. Een vliegende mol (ja toch!) die zijn weg 

baant door de takken. Ik ben de ogen van de zon en brand je huid wanneer je kou verlangt. 

Ik ben groot. 

Groot als een toneel gordijn dat valt en het podium bedekt. 

Ik ben de onverlaat die je toilet bevlekt. 

 

Ik ben, 

 

Uilander 
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Brief aan Uilander 2  

Comte de Pompeaux 

Uilander, teerlingetje van me, 

 

Je laatste brief was nogal moeilijk te vatten. Je fantasie ging niet verloren bij het afknagen van 

je linkerarm, zoveel is duidelijk. 

 

Enfin, de brief daarvoor begreep ik dan weer wel. 

 

Weet je wat het Engelse woord is voor stokstaartje? Meerkat. Maar in het Nederlands is een 

meerkat een heel ander dier, namelijk een aap met een zwarte kop. 

 

Ik dwaal af. 

 

Gisteren aanschouwde ik iets opmerkelijks tijdens de schemering. Een oud mannetje hinkte 

door een zandbak. Hij mistte het onderste deel van zijn rechterbeen. Daarvoor in de plaats zat 

een vreemdsoortig blaasinstrument, waar hij nauwelijks op kon staan. Gillend en tierend 

hinkelde hij rond op zijn linkervoetje, terwijl een hangbuikzwijn op het instrument probeerde 

te blazen. Dit lukte uiteindelijk, en een symfonie van pure doodstrijd was het gevolg. Mijn 

oren bloedend zette ik het op een lopen, vluchtend voor een generatie die opgroeit met deze 

deun als soundtrack. 

 

Zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik zette mij neer in een etablissement genaamd 

De Klappende Rukdas, met uitzicht op de snelweg. Een biertje, een sigaretje en een bezoekje 

aan de hoerenbuurt brachten mij de nodige ontspanning. 

 

Er zat laatst een uil onder mijn raam. Ik knuppelde hem neer met een hard geworden stuk prei. 

Laat dit een les voor je zijn. 

 

Walgend van zichzelf en wachtend op een nieuwe dag, 

 

Je stekelvarkentje, 

 

Comte de Pompeaux 
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Brief aan Comte de Pompeaux 5  

Uilander 

Beste Comte, 

 

In je laatste brief beschrijf je een scène als uit een schilderij van Hieronymus Bosch. Een oude 

man met een blaasinstrument als been, gevolgd en getergd door een waarlijk narrig 

monstertje. Het verbaasde me dat de ouwe knar geen trechter op zijn hoofd droeg en dat zijn 

gladgepoetste reet op geen enkele wijze misbruikt werd. Vlogen er misschien vogels uit? 

Nee echt, Pompertje, ik begin me zorgen te maken. Ik vrees voor je gezondheid. Wat bezielt 

je toch? Je lijkt wel door een demon bezeten. 

 

Wist je dat de meerkat een kutaap is? Eieren eten ze, van jonge vogeltjes. 

En wist je dat het woord demonstratie 'demon' in zich verschuilt? 

Wist je dat ik je mis? 

 

Waar in godsnaam, want een God heb je nodig, ben je toch? 

Ik kan slechts hopen dat je in goed gezelschap verkeert, want in deze toestand ben je een 

gevaar voor je omgeving, maar vooral ook voor jezelf. 

Ik weet hoe fijn je het altijd vond als ik voor je zong. De rustige klanken uit mijn 

strottenhoofd deden je kalmeren en susten je in een zoete slaap. Het kwijl dat uit je 

mondhoeken droop. 

Hier een liedje, ik hoop dat je er wat aan hebt: 

 

"La laaaa la laaa 

La laaa la laaa 

La leee la laaa 

La leee la looo 

Oh oooh, Pompooh 

Ojeee, hoezeee 

Kijk nou eens meee 

Hoe ik door de sneeuw heen slee 

Ojeee Ojeee, Ojaa Ojaa 

Hopsa, sa sa, la laa la laa" 

 

Als de woorden je niet helpen en hopeloos wegzinken in het papier dat je in je kladden houdt, 

neurie ze dan mee. Laat je neus en je lippen vibreren, word één met jezelf. Sla jezelf in je 

gezicht en scheld de duivel uit voor rotte vis. Of voor querulant, lanterfant, fazant. 

Laat los, Pompeaux, laat die kwade zijde los en vergezel me. Snap out of it, man! Sla het pad 

in dat leidt tot de verlichting. 

 

Ik geloof in je, 

 

De uil die het land verkent, 

Landt op zijn nest en ballen braakt, 

Tongzoent met windvlagen, 

 

Uilander 

 

Post scriptum: ik krijg nog vijftig gulden van je. 
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Brief aan Uilander 3  

Comte de Pompeaux 

Vriend, 

 

Want dat ben je toch? Een vriend. Een kameraad. Een gabber. Een maat. Een mattie. Een rat 

als ik, de snorharen vies van het opgedroogde strontwater maar de ogen vol levenslust. Samen 

krabbelden we uit het riool en naar de rijke buitenwijken. Huis, achtertuin, stationwagen en, 

niet onbelangrijk, een vrouw met wat kinderen. Jouw kinderen waren niet de mijne, 

natuurlijk. Waar die van jou het schopten tot arts of astronaut, raakten die van mij verstrikt in 

een web van angst en twijfel, tot ze weer terug gleden in het riool waar ikzelf ooit uit was 

geklommen. 

 

Goed, genoeg emo-shit. 

 

Die vijftig gulden kun je lekker in je uitgerekte hol steken. Sinds 2002 handel ik (en de rest 

van de wereld met mij) slechts in keiharde euro's, en aan omrekenen doe ik niet meer. Je 

koopt daar immers geen iota voor, als je snapt wat ik bedoel. 

 

En wat is geld in een vriendschap als de onze? Wij die samen bomen om knaagden met onze 

voortanden. Wij die dakpannen in onze knieholtes staken en dan probeerden te lopen. Wij 

die...ach laat ook maar. 

 

Ik liep vandaag door een donker bos, wat bij nader inzien een onverlicht stadspark bleek te 

zijn.  

 

Hoorde ik je nog maar eens voor me zingen als een vrouwtjeswalvis die wordt genomen door 

haar bultrugtige minnaar. Het leven is een avonturenfilm, maar soms verlang ik naar de pauze 

om popcorn te kunnen kopen. 

 

Leve de koningin, 

 

Le Comte, niets meer dan gruis, en een klomp vlees dat men hart noemt 
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Uilander 

Weledelgeleerde Graaf, 

 

Graaf jezelf niet een weg naar de hel. 

Maar wees een echte graaf en graaf níet. Vlieg, als een uil! 

Luister naar dit lied, het schoot me plotsklaps te binnen. Je favoriet: 

 

"De dauw op de blad'ren 

De man in het bos 

De sleutel van vad'ren 

Waarom zo veel mos? 

 

Wie is die meneer daar 
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Zo onverschrokken en trouw 

Het is ridder Schuurbaert 

Een vent van 't heelal 

Bijzonder, exotisch, een zeer vreemd geval 

 

Zijn haren zijn stoelen 

Waarop pissebedden krioelen 

Hij hoeft niets te voelen 

Zij laten hem gauw 

 

Een harnas van blad'ren 

Stroomt moed door zijn ad'ren 

Zijn inborst van staal 

Vecht hij glad als een aal 

 

Hij springt en hij zinkt 

Hij tuurt en hij gluurt 

Zijn ogen kanonnen 

Waarin goud wordt gewonnen 

 

Elastisch, van rubber 

Zijn zwaard vouwt zich dubbel 

De vijand geklopt en verslagen 

Die had zich misdragen 

Schuurbaert zo fier en terecht 

 

Dan is 't donker, 't wordt avend 

Ridder galopperend en dravend 

Door 't woud 

Een open plek tegemoet 

Want slapen dat moet 

 

Dan legt hij zijn wapens 

Zijn intellect en zijn vragen 

Neer 

Op het gras 

Doet de oogjes toe, het was 

Een mooie dag" 

 

 

Getekend, 

 

De ui van het land, diep verscholen in de zompige aarde 

De uil op het rieten dak van een boeren hut, de ogen toe 

Het eiland in de vorm van een vogel, de spitse snavel overspoeld door het water 

De landjutter 

 

De reflecterende, 

 

Uilander 
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Uilander 

Comte, brok geniep gerukt uit het lijf van een satyr, als ware het diens kloppend hart, 

kloppend om een bokkenlijf te doorbloeden dat slechts gemaakt is om het kwaad te 

verspreiden, 

 

Serpent, 

 

Je slangentong sist nog steeds en spoort de lucht af, ruikend waar je het bloed vandaan kan 

halen dat je zo begeert. Geboren in een ei, schermde God je vanaf de eerste seconde af voor 

de wereld, gevangen zat je. Herinner je die toestand waar je in verkeerde? De eierschaal om je 

heen als een beklemmende muur. Vastberaden beet je je een weg de wijde wereld in en kroop 

je glijdend uit je gevangenis. Wat kruipt, brengt verderf. Slang met je honderden ogen en je 

ranzige grijns, juist toen ik net mijn laatste brief had verstuurd - je daarin toezingend als een 

moeder die haar stompzinnige kind verzorgt als het diarree heeft - ontving ik plots een bericht 

geschreven door de geschubde uitsteeksels die jij je vingers durft te noemen. 

Als je aan mijn vijftig gulden komt, basiliskenkind, kom je aan mij. 

Ik verlang die guldens, die prachtige guldens, wel degelijk omgerekend en tot op de cent 

nauwkeurig uitbetaald aan mijn persoon. Mocht je niet aan deze eisen kunnen voldoen, dan 

zal ik mijzelf moeten bedruipen in de vorm van enkele liters van je donkerrode bloed, 

addergebroed. 

 

Hoe gaat het verder met je? 

Het zou leuk zijn weer eens samen scrabble te spelen. Je weet welk bos en welke hut je moet 

hebben. De scrabble en de versnaperingen staan klaar. 

Staan overigens al een aantal jaar klaar, de nootjes beginnen flink te ruiken. 

 

Doder van draken, 

 

Uilander 
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Uilander 

Lieve Comte, 

 

Met mijn laatste brief vuurde ik een welgemikte kogel op onze vriendschap af. Een 

verlammende pijlpunt die op je tere hart insuisde. De kogel lijkt zijn doel getroffen te hebben, 

het gif heeft zich traag door je lichaam en je brein verspreid, want sindsdien is het stil. Aan de 

overkant. Dat is jouw kant, voor de duidelijkheid. 

Waar mijn laatste brief een kogel was, is deze brief een pleistertje om je gapende wond mee te 

bedekken. Zo'n kinderpleistertje met een tekening van een huilend hondje er op, of een 

brandende giraffe. Zie het als een verzoening.  

Want eerlijk is eerlijk Graafje van me, ik wacht nog steeds op je. En mijn vriend, dat ben je. 

 

Diep in het woud loopt hier een rivier die zich als een slang door het dichtbegroeide mos 
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kronkelt. Hij slingert en glijdt, bij elke ontmoeting met een steen op zijn pad woedend sissend 

voordat hij zijn waterige lichaam er omheen laat vloeien. Een tweetal dagen geleden nam ik 

een slok van dit vloekende water. Wat een gevoel van vrijheid maakte zich van mij meester, 

Pompo. Onaantastbaar was ik. De rest van de dag heb ik plekken van het woud verkend die ik 

nooit eerder heb durven te betreden. Deze gebieden, waar de bomen tot in de wolken lijken te 

groeien zo hoog, verrasten mij in hun sereniteit. Alles was één, ademde tevredenheid en ik 

voelde mij gelukkig. Totdat ik een hert zag dat tussen twee reusachtige boomstronken stond. 

Precies op de plek waar het hert stond, scheen de zon tussen het bladerdek door en verlichtte 

de plaats waar zijn majestueuze hoeven het gras nederig deden buigen. Het hert had scherpe 

ogen waarmee hij me aankeek en een groot gewei met opvallend puntige uitsteeksels. 

Stokstijf stond het daar, alsof het op me had gewacht. Toen klonk er een diep, zwaar geluid, 

een vervormde stem. Zó donker. Het hert sprak: 

 

HIER BEN JE DAN UILANDER. EN HIER ZUL JE BLIJVEN. 

JE HAD NIET MOETEN KOMEN. 

 

De bek van het hert bewoog, maar de woorden leken vanuit het hele woud op mij af te komen. 

Het geluid kwam van alle kanten en was overal om mij heen. 

 

WIE MIJN RIJK BETREEDT, BEHOORT MIJ TOE. GEBROKEN UIL ZAL NU JE NAAM 

ZIJN. 

 

"Wie ben je?" vroeg ik in totale ontreddering. 

 

MIJN NAAM IS CHISJPAZIL, HEERSER VAN DE GEA (γαῖα). 

JIJ KENT MIJ ALS BEËLZEBUB. 

 

Zijn lage stem sprak de naam van de duivel uit met een kalmte die mijn lichaam deed 

sidderen. Wegrennen was het eerste instinct dat zich bij me opdrong, maar mijn verstand won 

het van mijn lichaam. Waarschijnlijk zou ik niet ver komen. Dan maar vechten tot de dood er 

op volgt. Ik pakte een stevige tak van de grond en was klaar om de duivel te lijf te gaan met 

een stuk hout. Toen ik mijn rug oprechtte zag ik niets dan bomen en groen. Het hert was 

verdwenen. 

 

Ik ben bang. Te lang heb ik hier in isolatie geleefd. Ik vrees dat ik langzaam mijn verstand 

begin te verliezen. Ik word gek en ik ben als de dood. Kom me toch eindelijk bezoeken. 

 

Onzeker over de dag van morgen, 

 

Uilander 
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Comte de Pompeaux 

Je bent een vlerk, Uilander. Een vliegende haarbal van haat. Waarom toch altijd zo naar 

tussen de regels? Waarom kan je me niet gewoon in mijn gezicht zeggen wat je van me vindt? 

 

Genoeg over jou. Ik ben ontsnapt uit de gevangenis, samen met mijn brakende celgenoot. De 

braakneigingen zijn minder geworden, hoewel het braken zelf, gek genoeg, alleen maar erger 

wordt. 's Avonds kijken we naar de maan en zeggen niets. In een ver land doet iemand 

hetzelfde. Die iemand luistert naar de naam Uilander. 

 

Heet je eigenlijk wel zo? Het is op z'n zachtst gezegd een nogal onalledaagse naam, zo 

onalledaags dat ik haast zou zeggen: die Uilander hè, die brievenschrijver, die liegt dat ie 

barst. Dat ie zwart ziet. Dat het gedrukt staat. Dat hij zijn rechteroor op de plek van zijn neus 

heeft zitten. 

 

Genoeg. 

 

Vanaf nu zal ik me niet op de kast laten jagen door jouw 'random hate'. Ik heb het al moeilijk 

genoeg in mijn leven als vluchtende voor justitie. Overtreder van wetsartikel 1.666, vader van 

zes kinderen die alimentatie krijgen, schulden en onbetaalde parkeerbonnen: het is, kortom, 

een chaos in mijn financiële leventje. 

 

Toch ben ik niet arm. Met de herinnering aan onze jonge jaren kan ik dagelijks mijn maag 

vullen. Wij die als Minotauriërs de straten van de stad onveilig maakten, onwelgevalligen op 

de hoorns nemend alvorens ze in de gracht te flikkeren. Gewelddadig? Ja, maar wat hebben 

we gelachen! 

 

Dikke doei, 

 

Le Comte 

 

PS: Huichelaar! 
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Comte de Pompeaux 

Uilander, 

 

Antwoorden we niet meer op brieven? Mijn laatste epistel dateert van vele etmalen terug. 

Inmiddels heb ik grijze haren van het hopen op jouw wederkering. Wat zeg ik nu? 

 

Ik bedoel natuurlijk: je brieven, dat zijn de suikerklontjes in de bittere koffie van het leven. 

De aai over mijn borstelige bolletje. Het sap van het vlees, de bas van de drum, het schuim 

van de cola. Jaren vlogen als intercity's aan mijn voorbij en ik besefte zelden hoe gezegend ik 

was, elke keer die vol gekalkte stukken papier in mijn bus te mogen ontvangen. 

 

Morgen is Pasen voorbij. Dat baart me zorgen. De lente is in aantocht en je weet wat dit 
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betekent op dit onchristelijke uur. Ja ja, hou je maar niet van de domme. Je weet wat dat is, 

zat aan gedachten. 

 

Je brieven heb ik stuk voor stuk ingelijst. Aangezien ik geen huis heb hangen ze niet aan de 

muur. Ik heb ze verpakt in een oude bananendoos die ik in mijn winkelwagentje heb gelegd. 

Zo heers ik over de straten, zwalkend als een malloot in het vriesvak, worst in de aanbieding. 

Af en toe gooit het grootkapitaal een stuiver in mijn petje, dat vol gaten zit. Ik blijf arm, maar 

voel me rijk wanneer ik jouw brieven lees. 

 

Jongen jongen, wat kan jij schrijven! 

 

Groetjes en dikke doei, 

 

Je favoriete edelman 

 

Brief aan Comte de Pompeaux 9  

Uilander 

Broodkruimel, 

 

Een paar weken geleden alweer voelde ik mij geroepen je wederom te smeken mij te komen 

bezoeken. Ik schreef dit maal een smeekbede zo puur dat ik de engel Gabriël er om hoorde 

huilen: hij had zich tussen de blaadjes verstopt in de vorm van een windvlaag en daarna als 

rode mier. Gekke Gabriël, GG. Double G. Een ware gangster die knul. Als inkt voor de brief 

gebruikte ik mijn eigen bloed, zoet bloed waar jij nog van geproefd hebt toen wij ons 

bloedbroederschap afzworen. 

In een romantische bui verkerend en in de veronderstelling dat ik bij zee was aangekomen, 

wierp ik de bloedbrief omhuld door een groene wijnfles het kolkende water in. Sindsdien heb 

ik mij in mijn hutje teruggetrokken, overvallen door angst, mij behoedend voor de 

gewijtorsende Chisjpazil en hopend op dat ene levensteken van jou, van de enige man op 

aarde die mij nu nog redden kan.  

Je bericht kwam, vandaag. Maar niets uit je verwoede halen op het papier wees er op dat je 

mijn smeekbede had ontvangen. Toen ik zojuist voor de eerste keer in drie weken de 

buitendeur van mijn blokhut opende, werd ik overrompeld door een verstandsverbijstering. 

Daar vlak voor mijn hutje, niet in de woeste oceaan die ik dacht dat het was, maar in een 

armzalige plas modderwater, lag mijn flessenbrief. Nog even groen als toen ik hem daar 

geroerd door tranen neerkwakte. En nog even onaangeraakt. 

Zie je nu dat ik je hulp nodig heb? Merk je dan niet dat ik hier langzamerhand krankjorum 

word? Ik schrijf je en ik schrijf je, de duivel zit mij op de hielen Pompo, ik schrijf het je nog 

zo. Maar te hulp schiet je niet.  

In plaats daarvan stuur je me venijnige verwijten; mijn naam zou een facade zijn van 

waarachter ik leugens fabriceer om die op je af te vuren. Je lijkt wel niet wijs. Wat raaskal je 

toch? Weer pen je over de gevangenis, zelfs over een miraculeuze ontsnapping en over 

winkelkarren waar je mijn brieven in bewaart. Kon ik je maar behoeden voor je vlagen van 

waanzin, maar tragisch als het is, heb ik mijn eigen sores. 

 

Oehoe, Comte, Oehoe. 

 

Uilander 
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Brief aan Uilander 6  

Comte de Pompeaux 

Beste Uilander, deugniet van graniet, 

 

Uilander oh Uilander 

Gevederde hartenverbrander 

In de problemen verzander 

Michelin- of toch Pirelli-bander 

 

Je laatste brief heeft de poëet in mij losgemaakt. Jaaaa, ik weet best dat die nooit gevangen 

heeft gezeten, maar nu hij is vrijer dan ooit. Hij pent niet achter zijn tafeltje, nee, hij rent 

roepend over straat, de nietsvermoedende menigte voorzienend van dichtwerken. 

 

Kijk! Daar loopt er weer eentje. Zo'n alledaags figuur. Regenjas, doffe spijkerbroek, een petje 

op het hoofd. In zijn linkerhand een plastic tas van Dirk van den Broek. In zijn ogen een 

onzichtbare maar slopende pijn. Hij roept je Uilander! "Uilandeeer!" zegt hij. "Ohhhh 

Uilandertje van me. Ruk mij los van dit aardse bestaan. Neem mij mee naar je lusthof in de 

takken, naar je nest van genot!" 

 

Maar je negeert hem. Je negeert hem en het doet je niets, vlerk! Hard ben je. Van steen. Wat 

zeg ik! Van graniet. Je fladdert door de stad op zoek naar pleziertjes, op zoek naar iets dat 

jouw carnale behoeftes kan bevredigen. Sommigen kijken je na en roepen 'viespeuk!' Anderen 

zien de waarheid te laat en trappen in je Dionysische val. 

 

 Ook ik liep in die val. Je weet het nog best. Het was 2001, de eenentwintigste nacht van 

september. De liefde veranderde de harten van zij die deden alsof, terwijl het de wolken 

verdreef. 

 

Ik begrijp uit je brieven dat je nogal eenzaam bent. Wanhoop niet maar kijk naar de sterren, 

en besef dat iemand anders, ergens op deze wereld, zich precies voelt zoals jij, terwijl hij naar 

de sterren kijkt. 

 

Groetjes, 

 

 Le Comte  
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Uilander 

Pompertje, 

 

Als je deze brief ontvangt, ben ik reeds overleden. Ik bedoel, als je deze brief ontvangt, ben ik 

op zoek naar de gulden snede. Ehm, nee, verdwenen. Wat ik probeer te zeggen, lieve vriend, 

wanneer je deze brief ontvangt, zal ik niet langer onder de bomen zijn. En ook niet met de 

wilde zwijnen. En al helemaal niet bij die Chisjpazil in de buurt, wat was dat een engerd. Nee, 

mijn hutje zal een eenzame tijd tegemoet zien in het woud, want ik heb besloten dat ik van 

hier vertrek. Daar zijn welgeteld vijf hoofdredenen voor. Ik zal ze in alfabetische volgorde 

voor je noteren, zodat het overzicht ter aller tijden bewaard blijft. 

 

1. Ik word gek.Of nouja, dat heb ik vooral van horen zeggen. 's Nachts krijg ik weleens 

bezoek van mijn mede-uilen hier in het bos en die vertelllen mij over de mieren, de wormen 

en de muizen. Vooral over de muizen want die smaken het best. En de hazen, die zijn ook 

heerlijk, een zeldzame lekkernij. Maar de uilen vertellen mij ook over de Engel Gabriël en die 

wordt steeds verdrietiger. De uilen zeggen dat het door mij komt, ik maak hem zo aan het 

huilen met mijn rare streken. En dat verdient die lieve jongen niet. Ik zal hem 

wat hartenrust gunnen. 

 

2. Ik heb honger, dat wil zeggen een specifieke trek in een goede pasta al salmone. Dat is 

pasta met zalm. En zalm leeft hier niet in het woud. 

 

3. Ik ga op zoek naar jou. Ja gekke winkelkarren dief, zwerver van de groentenafdeling, 

Pomper van de Albert Heijn, het wordt tijd dat ik je kom redden. Ik neem het heft in eigen 

handen! Lang genoeg heb ik hier op je gewacht. Ik keek naar de sterren zoals jij me zei, ik 

fluisterde aardige dingen tegen ze en telde ze achterstevoren van Z tot A. En ik gaf ze namen 

van 1 tot 365. Want zoveel dagen zitten er in een jaar, wist je dat? Vele jaren heb ik gehoopt 

op je verschijning. Het bleek dat de nootjes begonnen te rotten en dat zowel ik als jij met deze 

tactiek weinig bereikte. 

Goed, waar was ik? O ja. Bij 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Waar jíj bent weet ik niet. Maar ik zal je 

vinden, vriend! Want vrienden gaan voor elkaar door het vuur. Toch? Als het maar niet het 

hellevuur van Chisjpazil is, want dat lijkt me zó akelig. 

Vanaf nu mag je me Uilander de Zoekende noemen. Want ik zal zoeken naar jou, graaf, 

Comte, bloedzuster van me. Broeder bedoel ik. Ik zal zoeken naar je zuster, maar vooral naar 

onze vriendschap. En ik zal vinden. Ik neem mijn fiets mee, een zak vol etenswaar (vooral 

dooie muizen) en mijn panfluit. Want als ik eenzaam en verdrietig ben, blaas ik op de fluit en 

kijk ik naar de sterrenhemel. En dan hoop ik dat jij hetzelfde doet. Behalve dan ook op een 

panfluit blazen, want dat zou wel erg vreemd zijn. 

 

Je brieven kan je sturen naar mijn uil, broeder Braakbal. Je postduif Samantha weet hem te 

vinden aan zijn aparte aroma. 

 

Vliegend, vluggend, vluchtend, 

 

Je Uilskuiken, 

 

Uilander 

 

http://minotaurus12.blogspot.nl/2013/04/brief-aan-comte-de-pompeaux-10.html


Brief aan Comte de Pompeaux 11  
Uilander 

 
Comte, 

Oogappel, 

Appelflap, flappentap, 

Markante markies, 

Strontvlieg, 

Vijgenboom van stukken vlees, 

Grijnzende baviaan met je bontgekleurde billen, 

Spillebeen, 

Capsule kierewiet, 

Sissende vuurpijl, ijsvogel van vuur, 

Platgetrapte brandnetel, 

Majoor met je glimmende pet, je opgepoetste medailles en je rukbunker, 

Hazewind, 

 

Vanaf het moment dat ik op mijn fiets stapte heb ik niet meer omgekeken. "Gaan met die 

banaan" hoorde ik de engel Gabriël me toefluisteren. Waar ik op het moment ben, is me niet 

helemaal duidelijk. Het is hier zengend heet en overal waar ik kijk ligt zand. Een soort 

immense verschroeiende zandbak helemaal voor mij alleen. Zanderige windvlagen die mijn 

verdroogde mond vertroetelen met de volgende stortlading aan gruis. Maar het gruis is heet en 

in de hitte schuilt de liefde. De engelen waken over mij en hun ijzig witte gewaden wapperen 

voortdurend, bedekken de krijsende zon en brengen mij de broodnodige geestelijke 

verkoeling. 

Dat is verkoeling die in de vorm van broden uit de hemel valt. Bij bakken tegelijk.  

 

Maar niemand die het ziet. 

Ongeveer een week ben ik nu onderweg en de laatste twee dagen ben ik geen mens meer 

tegengekomen. 

Mijn tocht begon heuvelachtig, toen ik door het mij zo toevertrouwde woud racete. Boomstam 

na boomstam snelde ik als in een roes voorbij, constant als een pendule in haar slingeren 

omhoog en omlaag gedwongen door de glooiing van het landshap. Bevlogen door een 

waanzinnige drift klotsten de golven van het land mijn fiets waar ze hem wilden hebben. Toen 

ik de bossen achter mij liet, liet ik ook een paniek achter die me lang geteisterd heeft. De 

bruine sproetenkop van Chisjpazil het duivelshert, met zijn borende spleetogen, vervaagde 

beetje bij beetje bij elke beuk die ik op de trappers uitoefende. 

 

Bij een put aangekomen waar een waterpomp mij het nodige vocht kon verschaffen, ben ik 

afgestapt. Zittend tegen de onregelmatige stenen van de put keek ik recht langs de weg die ik 

had afgelegd. Nu ik er zo over nadenk, heb ik misschien gelogen toen ik schreef dat ik niet 

meer heb omgekeken, want dat deed ik toen wel. Ik keek om en ik overzag. Zo zat ik daar 

gulzig slokken water uit mijn overvolle veldfles naar binnen te klokken, terwijl ik voldaan in 

de verte de bosrand zag liggen. Om wat op krachten te komen, haalde ik wat te eten uit mijn 

knapzak en zette ik mijn tanden dankbaar in het taaie lichaam van een dooie muis. Toen ik zo, 

na wat een halfuur knagen geweest moest zijn, een aantal zwarte vogels uit het bladerdak op 

zag vliegen, wist ik dat het tijd was om mijn pasgeboren odyssee voort te zetten. Vluchtig 

klom ik weer op het zadel en begon ik er met frisse moed en een helder geweten op los te 

peddelen.  

Langs de put en het grindweggetje waar ik over fietste, kabbelde een beekje gemoedelijk mee. 
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Na een kleine poos werd het beekje wat breder en begonnen er zich stenen en weelderige 

planten langs en in het water te vormen. Daar tussen de rotsen in het rustige water zag ik toen 

iets wat mijn gemoed totaal verstoorde. Ik zag wat niets anders geweest kan zijn dan het 

lichaam van een atletisch gespierde man, met het hoofd van een kolibrie. 

 

De vogelkop was in proportie met de rest van het ontzagwekkende lichaam en het wezen had 

een strak zwempak aan. Terwijl ik er met stomme verbazing langs reed, keek de figuur me 

nieuwsgierig aan vanuit het water, waarin hij stilstond met zijn uit de kluiten gewassen armen 

boven het wateroppervlak, schijnbaar genietend van de verfrissing, en draaide hij zijn 

afschuwelijke vogelkop met zijn spitse speldensnavel mee zodat hij mij zo lang mogelijk met 

zijn ogen kon volgen. Uit angst kreeg ik geen geluid uit mijn keel. Ik schreeuwde niet en 

groette ook dit antropomorfe gedrocht niet. Zelfs ben ik niet gestopt. 

Verstijfd van de schrik staarde ik voor me uit, met mijn gedachten bij dat monster waarvan ik 

wist dat het achter mijn rug in het water nog naar me stond te kijken. Mijn benen voelde ik 

niet meer en ze leken wel uit zichzelf te bewegen, totdat het volledig tot me doordrong wat ik 

had gezien en ik als een razende steeds harder en door een steeds grotere angst bekropen mijn 

benen op en neer begon te raggen. Mijn fiets schoot als een jachthond die bloed ruikt het 

grindpad over en hoe lang ik zo zonder te stoppen ben doorgefietst, in een staat van mentale 

verlamming, weet ik niet. Het zal niet minder dan een dag geweest zijn.  

 

Pas toen ik merkte dat het landschap totaal veranderd was, kwam ik tot rust. Maar toen was 

het te laat. In plaats van bossen en rivieren werd ik omgeven door bergen. Kale hellingen 

begroeid met vetplanten en droge pollen gras, en een doodsweg die me de hemel in trok. Een 

nauwe duivelspas die zich door de steile bergwanden wurmde. Als een puist werd ik tussen 

die dikke vingers van steen uitgeknepen, mijn benen verzuurd van het stijgen, totdat er geen 

spatje derrie meer uit me kwam. Het zweet van mijn lichaam was weggesijpeld, slechts mijn 

zoute schurende huid was overgebleven, en ook het water was op. Compleet leeg gemolken, 

plofte ik als een zwaar vermagerde koe neer aan de kant van de bergweg. Ik zakte door mijn 

hoeven. Een aantal stenen vielen van de bergwand naar beneden en rolden langs mijn 

afgematte lichaam. Zo zat ik afgepeigerd in een niemandsland, uitgedroogd met slechts een 

zak vol dooie knaagdieren in mijn bezit. Om hulp schreeuwen kon ik niet meer, zo verzwakt 

was mijn lichaam. In de verte op een rotswand stond een olijfboom trots te stralen, alsof hij 

wou pochen dat hij wél sterk genoeg was om te overleven in dit kale landschap. Rond de 

boom met zijn groene bladerdek liep een groepje verdwaalde geiten. Toen herinnerde ik me 

ineens de panfluit. Grabbelend in mijn fietstas vond ik hem en met mijn laatste krachten blies 

ik er zo hard op als ik kon.  

De lucht bewoog in lome vloeiende golven voor mijn ogen en van vlakbij zag ik de schele 

ogen van een brutale geit deinend voor me opdoemen. Daarna nog meer geiten die als in een 

droom, gefilterd door een laag van luchtspiegeling, om me heen kwamen staan en toen zag ik 

ook met mijn laatste bewustzijn een vrouw. Ze keek naar me, liep naar me toe en bukte 

voorover. Vlak voor mijn ogen hing de decolleté van haar volle boezem. Ik voelde hoe ze met 

haar warme adem iets in mijn oor fluisterde. Het kriebelde, en terwijl ik in die spleet van 

zachte vrouwelijkheid keek likte ze met haar natte tong gulzig aan mijn oorlel.  

Toen werd het zwart. 

 

De vrouw die als in een droom voor me opgedoemd was, bleek jong te zijn. Ze woonde alleen 

in een berghut niet ver van waar ze een schel fluitgeluid had gehoord en waar ze me 

vervolgens op de grond had zien zitten. De geiten waren haar geiten.  

Hoe ze hier alleen kon wonen, was mij een raadsel. Zo'n gure onherbergzame omgeving is 

toch niks voor een vrouw alleen, dacht ik. Verzwakt door mijn tocht zat ik onderuitgezakt en 



met hoge koorts in een bed waarnaast een raam mij uitzicht verschafte tot kale glooiende 

vlaktes die zich uitstrekten tot de kim. Een pluk wanhopig gras her en der.  

De dagen na het ongeval verzorgde Astrid mij met liefde. Versuft en in een delirische 

toestand zat ik in haar bed. Het zweet stond op mijn voorhoofd. Ik dagdroomde over de 

kolibrieman die vissen uit het water graaide met zijn handen en er zijn naald-dunne snavel in 

zette. Hij zoog de vissen leeg. Hun levenssap naar binnen, de ziel als toetje. Dan kwakte hij ze 

neer op de waterkant. Bij elk leegzuigen van een vis, zwol zijn lichaam op. Hij werd groter en 

gespierder, totdat hij zo groot was als een boom en hij de rivier leeg begon te zuigen. Hij zoog 

het water uit het landschap en groeide uit tot een reusachtige verschijning. Zijn snavel was zo 

groot geworden als een gevechtsvliegtuig en zo torende hij uit boven alles en iedereen, op 

zoek naar een man op een fiets. Een hutje in de wildernis. Het hutje waar ik lag verscholen. 

Tussen de dromen door zag ik hoe Astrid bij mijn bed stond en hoe ze een koude doek tegen 

mijn hoofd depte. Ze bracht me water om te drinken en ze zei zacht dat ik op die bladeren die 

ze er bij gaf, moest kauwen. Dat hielp tegen het ijlen. 

Zou ze echt iets in mijn oor gefluisterd hebben toen ik daar half bewusteloos tegen de 

bergwand zat, vroeg ik me af. Waren het haar ronde sappige borsten die ik vlak voor mijn 

gezicht had zien bungelen en was het haar tong geweest die aan mijn oor had gesabbeld? Of 

had ik geijld? Had de hitte zo op mijn geest ingewerkt dat ik het bedacht had?  

 

Toen er een paar dagen verstreken waren waarin Astrid me zorgzaam voedde, schoonmaakte 

en oplapte, vroeg ze hoe ik me voelde. Ik voelde me stukken sterker en dat zei ik haar, waarna 

ze plotseling het bed opklom en bij me kwam liggen. Ze legde haar hoofd op mijn schouder, 

ging met haar hand over mijn borst en vertelde haar hele tragische historie. Soms was ze 

maanden achter elkaar alleen. Haar man leefde met haar in de hut, maar moest ver reizen om 

het zuurverdiende brood op de plank te krijgen. Hij nam een kudde van hun geiten mee en 

verkocht kaas en vlees in de stad, hier ver vandaan. In die tussentijden was ze zo eenzaam, 

alleen met haar geiten en het onverbiddelijke landschap, en ze verlangde erg naar de aandacht 

van een man. Ze vroeg of ik mijn armen om haar heen wilde slaan en dat deed ik. Haar hele 

lichaam sidderde van mijn omhelzing en toen hield ze het niet meer. Dicht tegen mij aan 

gekropen drukte ze haar lippen tegen mijn wang. Het waren warme zachte lippen, maar ze 

voelden haast koud aan in die godvergeten hitte daar in het berghutje. Ik voelde haar lippen op 

mijn wang en haar grote borsten door haar jurk heen tegen mijn ribben gedrukt. Toen ik mijn 

wang van haar weg draaide zodat ik in haar groene ogen kon kijken, kuste ze me innig op 

mijn mond. Slordig en vol passie voelde ik haar tong naar binnen glijden en als vanzelf gleed 

mijn arm naar haar jurk. Zachtjes trok ik haar jurk omhoog en ging ik met mijn hand over 

haar buik naar haar venusheuvel. Door haar onderbroek voelde ik haar vochtige kutje. Er zat 

een natte plek in haar broekje. Mijn vingers gleden er over heen en wreven het liefdesvocht 

uit over haar schaamlippen. Haar mond kwam los van de mijne en terwijl ik met mijn vingers 

over haar doorweekte broekje bleef wrijven, kreunde ze met halfgesloten ogen in mijn oor. 

Toen deed ik haar broekje uit en gleed ik langzaam in haar met mijn vingers. Ze was drijfnat 

en warm van binnen. Terwijl ik ritmisch met mijn vingers in en uit haar schoof, legde ik haar 

onder mij op het bed. Haar bruine haren lagen als wortels van een boom uitgespreid naast haar 

hoofd en haar borsten staken als rijpe vruchten naar voren in haar decolleté. Ik lag van boven 

naar haar te kijken terwijl ik in haar natte kutje heen en weer ging en ze keek me aan alsof ze 

droomde. Haar ogen waren half dichtgeknepen en staarden gelukzalig in de ruimte. Ze keek 

naar me, maar ze keek ook door me heen. Wild geworden door haar geile blik trok ik haar 

decolleté open. Haar zachte borsten puilden uit haar kleren en terwijl ik haar ene borst in mijn 

hand kneedde, zoog ik gulzig aan de tepel van de ander. Haar tepels waren zacht en perfect. 

Ze zwollen op bij de kleinste aanraking en werden rood zoals haar gekuste lippen. Toen 

fluisterde ze:  



"Ik wil je, vreemdeling. Want ik ken je naam niet, maar ik wil dat je me neemt. Neuk me als 

een beest." 

Mijn opgezwollen geslacht bracht ik in de opening van haar vragende vagina en toen ik 

helemaal in haar gleed, opende ze haar mond als een vis die naar ademt hapt.  

De stoten van mijn forse erectie in haar kutje galmden na in haar borsten die als dikke 

puddingen rustig over haar lichaam bewogen. Uit haar half openstaande mond met die 

doorbloede zoete lippen stak haar tong een beetje naar buiten. Mijn eigen tong glibberde er 

over heen en toen ze klaarkwam zoog ze mijn mond volledig aan zich vast. De verstrakking 

van haar kutje deed mijn penis kloppen en mijn zaad voelde ik als een zondvloed op de 

binnenkant van haar vulva uiteenspatten. 

 

Na de vrijpartij viel ik als een blok naast Astrid in slaap. Naast die prachtige vrouw die me 

verzorgd had als haar eigen man. Naast die ongelofelijke nimf met haar vrouwelijke 

welvingen en de meest perfecte borsten van de wereld. 

In mijn dromen zag ik opnieuw het kolibriemonster. Hij stond in een zee van zand en zijn 

voeten waren piramides. Als een Egyptische god torste hij zijn gigantische atletenlichaam 

voort. De piramides maakten  apocalyptische woestijnwolken los wanneer hij een stap zette 

en deden de aarde schudden als ze neerkwamen. In het midden van de woestijn lag een graf. 

Een sneeuwwitte tombesteen omringd door niets dan zand en een ziedende zon. Bij het graf 

bleef het monster staan en met zijn reusachtige snavel schreef hij in het zand. Vanuit de lucht, 

alsof ik vloog, zag ik wat de kolibrieman in het zand schreef. Het was een tekening. Een 

hoofd van een beer als uit een stripboek, met flaporen die naar buiten staken. De neus van de 

beer was een kubus en in zijn mond stak een pijp waaruit rook omhoog kringelde. 

Ik schrok wakker met een kreet: 

"Pompo!" 

Mijn boezemvriend, mijn geestelijke tweeling, bevriender van de eeuwigheid, Comte de 

Pompeaux. Ik moest er op uit, er was geen keus. Zoeken zou ik en vinden moest ik. Want 

mijn geestelijke tweeling, de Graaf van Pompeloenia, verkeerde in nood. Ja, Comte, toen 

herinnerde ik opeens als een bliksemschicht bij heldere hemel dat mijn odyssee slechts één 

doel had: jou. 

Naast mij lag die wonderschone Aphrodite. Halfnaakt lag ze op haar zij met haar duim in haar 

mond. Haar borsten hingen ontbloot tegen haar onderarmen, zacht maar stevig tegelijk. 

Vluchtig schreef ik nog een brief waarin ik Astrid uitlegde dat ik altijd bij haar wilde blijven 

en dat ik niet wilde vertrekken, maar dat ik moest. Dat ik jou moest zoeken, Pompertje. 

Omdat ik het beloofd had. En omdat ik niet anders kon. Zonder mijn spiegelbeeld ben ik nu 

eenmaal slechts een fantoom, een spook zonder ziel. 

Ik gaf Astrid nog een kus op haar schouder, schonk mijn veldfles vol met water en vertrok. 

 

Nu ben ik hier, na weer een aantal dagen zwoegen op mijn jachtluipaard van staal. Mijn kat 

met wielen. Ik sta op de zandvlakte die mijn droom me voorschreef. Zoekend naar een graf.  

Ik zal je vinden. Dat beloof ik. 

 

Proevend van de vruchten Gods, 

Schreeuwend als een hert naar de waterstromen, 

 

Uilander 

 

 

 

 



Brief aan Comte de Pompeaux 12  
Uilander 
 

Geschreven in krasserige halen die nauwelijks leesbaar zijn. 

 

Er staat een stoel in een kamer. Ik zit er op. De kamer is groot en de stoel staat er midden in.  

De muren zijn zwart, pikzwart. Vastgeketend aan de stoel, met mijn armen stijf langs mijn 

lichaam, staar ik naar het plafond. Uit het zwarte vlak ver boven mijn hoofd vallen tientallen 

kubussen in alle kleuren naar beneden. De kamer vult zich met kleuren terwijl een gele 

python zich strakker en dwingender om mijn lijf kronkelt. Ik hoor de stoel kraken onder zijn 

wurggreep. Uit mijn rechteroog groeit een boomstronk die zich horizontaal vertakt. Aan de 

takken komen  bladeren, knoppen en bloeiende kersenbloesem, alsof een natuuropname zich 

versneld vanuit mijn oog afdraait. Ik begin te huilen want ik wil naar huis, maar de slang trilt 

met zijn tong en likt mijn tranen op. Op zijn tong zie ik dat het geen tranen zijn, maar mieren 

die bij hem naar binnen lopen. Een rij mieren die als soldaten achter elkaar marcheren, met 

stukjes blad en voedsel op hun rug, op weg naar het thuisland. Een gevoel van onmacht maakt 

zich van mij meester, alsof ik slechts onderdeel ben van een systeem. Zoals de mieren 

marcheren voor hun vaderland, zo zit ik hier gevangen in de buik van een pikzwarte moeder. 

Een moeder die nooit van me zal bevallen. In mijn onmacht borrelt een woede die vlam vat, 

oplaait en als blauw vuur uit mijn oren slaat. Mijn uilenogen schitteren als die van de kat die 

een muis ziet. Met mijn scherpe snavel pik ik woedend in het lichaam van de python en ik 

scheur hem aan stukken. Ik rijt zijn kronkelende lijf open en kraai vervloekingen in zijn 

darmen. Mijn vleugels spreiden zich uit en vullen de kamer. Mijn vleugels slaan razend op en 

neer, tegen de muren en het plafond. Veren zo groot als piano's vliegen in het rond en de 

kamer, die ook een kubus is, begint te tollen. De zwarte kubus met mij erin rolt en tolt als het 

schroefzaad van de esdoorn door de kosmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://minotaurus12.blogspot.com/2013/05/brief-aan-comte-de-pompeaux-12.html


Brief aan Uilander 7  
Comte de Pompeaux 
 
Waarde vriend, 

 

Het is koud en eenzaam zonder jou enzovoorts. 

 

Uit je laatste brief maak ik op dat het weer goed met je gaat. Niet zolang geleden maakte ik 

me zorgen om je geestelijke gesteldheid. Ik stond 's morgens voor de spiegel met op mijn 

hoofd een omgekeerde braadpan en vroeg me dan hardop af: is Uilander gek ofzo?! 

 

Mijn hospita, een goede oude vrouw met gewrichten die niet meer werken maar uit pure 

frustratie soms piepend krijsen, vond dit tafereel op zijn zachtst gezegd nogal vreemd. Een 

jongeman die een pan op zijn hoofd zet en dan heel hard in de spiegel zijn zorgen uit over zijn 

verloren gewaande vriend, rekende zij niet tot het pantheon der normale gebeurtenissen. 

 

Op een van deze vele ochtenden (toen mijn monologen de geluidsbarrière tartten) klopte ze op 

de deur. Ik reageerde niet, maar na herhaaldelijk gebeuk van haar kant besloot ik toch de deur 

te openen. 

 

"Dag graaf," zei ze, bibberend als een chihuahua in een Russisch gevangenenkamp. 

Ik gaf geen antwoord en stak mijn tong uit. Ik bewoog hem langzaam op en neer als een 

varaan in het zonnetje. Dit had duidelijk een negatief effect op haar hoop dat ik helemaal niet 

zo'n vreemde vogel was.  

"Dat gedoe over die Uilander," zei ze. "Ik vraag het je op de man af: ben je homofiel?" 

 

Dat, lief Uilandertje van me, met je donshaartjes in je oorgaten, had ik dus even niet aan zien 

komen. Ik ben voor veel dingen uitgemaakt: fascist, genie, totale mongool, klootzak, vader, 

liefje, schatje, heiland en meerdere malen jijdaar. Homo ben ik echter nooit genoemd. 

 

Een ader op mijn slaap begon te kloppen. Mijn pupillen verwijdden zich. Ik balde mijn 

vuisten en begon op mijn tanden te knarsen. Ik had veel zin dit wijf een klap op haar porem te 

geven. 

 

Mijn hospita voelde dat de situatie ging escaleren. Ze draaide zich om en schuifelde zo snel 

mogelijk weg. Dat had ze gedacht! Ik sprong omhoog en landde met een Louis van Gaal-trap 

in haar rug. Ze viel en kopte steunend de grond. Maar het wijf is kranig. Snel als een wasbeer 

draaide zij zich om. Terwijl ik klaar stond het karwei af te maken, spoog ze uit haar mond een 

bijtende speeksel in mijn ogen. Gillend en niet-wetend wat met de situatie te doen vluchtte ik, 

op de tast, mijn kamer in. 

 

Ik mis je Uilander. De wereld is een bittere koffie en jij bent het schepje suiker. 

 

Dikke doei, 

 

Comte 
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Brief aan Comte de Pompeaux 13  
Uilander 
 
Lieve Graaf, 

 

Onlangs ontving ik je meest recente brief. Ik zie dat je weer flink aan het uitvinden geslagen 

bent, want een verfrommelde prop papier die via een mini-parachute vanuit de hemel richting 

zijn bestemming komt dwarrelen, dat behoort niet tot het scala aan normale gebeurtenissen. 

Dergelijke streken kunnen slechts aan jouw geest ontspruiten. Hoe je het toch telkens weer 

voor elkaar krijgt, is me een raadsel. Maar de wereld mag dankbaar zijn dat een gek als jij 

ergens op deze korst van klei rondzwalkt. 

Bravo. Hulde. Proficiat. 

 

Om maar met de deur in huis te vallen, of zoals zij het deed, om maar met bijtend spuugzuur 

je gezicht te besproeien: wat naar voor je, die hospita. Ik leef oprecht met je mee. Een viswijf, 

zo zou ik haar nog het meest treffend kunnen en misschien zelfs wel moeten omschrijven. 

Moeten, je leest het goed, onder dwang. Want soms vraag ik me af of ik het wel ben die de 

woorden op het papier zet, of dat het een kracht is die buiten mijn weet om bezit van me 

neemt. Ieder is zijn eigen baas, maar is 't ook niet zo dat men dingen doet die onverklaarbaar 

zijn? 

 

Verdomme, ik haak weer eens af. De draad ben ik kwijt en het spoor bijster. Door de bomen 

is het bos zo onzichtbaar geworden dat ik er haast zelfmedelijden van krijg. 

Enfin, de reden dat ik je schrijf is in feite zo simpel als wat. We kunnen om de hete brij heen 

draaien, er grappen over maken of gewoonweg doen alsof de neus bloedt, maar hoe je 't ook 

wendt of keert: je bent me nog steeds vijftig gulden verschuldigd. 

Hoe warm het hart ook is dat ik je als vurige vriend toedraag, een duit is een duit. En vijftig 

duiten zijn er dus vijftig. Je weet hoeveel waarde ik aan afspraken hecht en beter dan wie ook 

weet je hoe magertjes ik er tegenwoordig financieel voorsta. Je probeert jezelf van alles wijs 

te maken om de waarheid te ontvluchten; stationwagens, astronauten-kinderen en weet ik wat 

je me allemaal wel niet toeschrijft. In realiteit leef ik van dag tot dag, blij met wat er zich op 

mijn radar begeeft. In harmonie tracht ik te leven in een wereld van materiële armoede. Ik doe 

in deze toestand mijn stinkende best om een zo goed mogelijk mens te zijn. Om goed te zijn 

voor een ieder die mijn pad kruist. Om mijn frustraties en opwellende agressie te balanceren 

met de liefde die ik uitstraal en daarvoor minstens net zoveel liefde terug krijg. Maar ik vrees 

dat jij me over het randje van fatsoen duwt en je mijn kostbare evenwicht van yin en yang 

doorbreekt. 

Nu ben je te ver gegaan! Niet met mij beginnen, nou! 

Dokken, klojo. 

   

Overigens heb ik je zuster gevonden. Zij is de broodkruimel in mijn bos van twijfel, een 

aanwijzing die me op het spoor naar jouw schuilplek brengt! 

De laatste keer dat ik je schreef.. ik weet niet of je die herinnering nog boven kan halen of dat 

deze reeds diep weg gezonken is in de stinkende drap die het moeras van je gedachtes vormt.. 

maar de laatste keer dat ik je schreef bevond ik me in de woestijn, zoekend naar een graf wit 

als sneeuw dat ik in mijn dromen gezien had. Er staat me vaag bij dat ik je hierna nogmaals 

geschreven heb, maar wanneer en wat de inhoud van die brief geweest moet zijn, weet ik niet 

meer. Het lijkt wel alsof er zich een gat in  mijn herinneringen gebrand heeft. 

Alsof ik een gruwelijke kater had, werd ik verbaasd wakker in een ligstoel op het dek van een 

cruiseschip. Het laatste wat ik me voor de geest kon halen was een enorm gevoel van triomf, 
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het overweldigende besef dat ik een belangrijke ontdekking gedaan had. Het enige beeld dat is 

blijven hangen is dat van de onmetelijke woestijn. Niets anders dan zand en weerspiegelingen 

aan de horizon die de schaduwen zijn van mijn hoop. 

 

Tijd om het schip en de toestand waarin ik mij bevond te verkennen, kreeg ik niet. De eerste 

de beste man die ik aanschoot, gekleed in korte broek, fleurig shirt en met een glanzende 

zonnebril op zijn dikke neus, vertelde mij dat we vanaf Barcelona vertrokken waren. Vrij 

spoedig na deze kortstondige interactie kwam het schip aan op het eiland. 

Welcome to Menorca. Terwijl het schip aanmeerde, stond een vrouw vanaf de kade verwoed 

met beide armen naar me te zwaaien. In eerste instantie dacht ik natuurlijk dat het een idioot 

was, maar het bleek je zuster te zijn. 

 

Het is hier lekker warm, zo'n 30 graden. Gister heb ik op het strand je naam in het zand 

geschreven. Maar dat maakte mijn stemming er niet minder melancholisch door. 

Ze eten hier 'tapas': schalen vol zwetende plakken kaas, vet vlees en vruchten van de zee. 

Brood schijnt de mensen daarbij onnodig. 

In de zee liggen skeletten van zee-egels en haliotis-schelpen die lelijk en onguur zijn als de 

rotsen waar ze tegen wegvallen maar die fonkelen van het schitterende parelmoer als je ze 

omdraait. 

 

Op het moment dat ik je dit schrijf, bevind ik mij in het etablissement van je zuster, op het 

ruime balkon-teras van een villa in Ciutadella. Maar dat wist je vast al, aangezien je laatste 

brief hier eergister op mijn schoot belandde. Je zieke geest vindt zijn weg zonder tom-tom. 

Zo gauw als ik daar het moment toe zag, ben ik begonnen aan dit antwoord. Je zuster heeft me 

de laatste dagen meegenomen en het eiland laten zien. Enigszins ontoerekeningsvatbaar als ze 

is, het zal wel in de genen zitten, durf ik haar niet rechtstreeks naar jou te vragen, uit angst 

voor één van haar abrupte woede-uitbarstingen. Voorzichtig probeer ik de gesprekken die ik 

met haar voer af en toe op het onderwerp van haar geliefde broer aan te sturen, maar nog met 

weinig succes. Telkens als ik over je begin, steekt ze van wal. Vrij letterlijk. Ze heeft te allen 

tijden een mes bij zich waarmee ze, als ik je naam noem, verwoed in de kieren van de eerste 

de beste muur begint te hakken. 

De kronkelingen van het intellect dat in je familie aanwezig is, jagen me angst aan. Maar ik 

zal langzaam maar zeker mijn ontdekkingstocht voortzetten en de informatie die ik nodig heb 

uit je krankzinnige zuster peuteren. Hoe ik hier zo mysterieus ben beland, bij de enige mens 

ter aarde die me op het juiste spoor kan brengen, blijf ik me telkens afvragen. Maar gek 

genoeg, al zou je het tegendeel denken, voel ik me niet onveilig. Een warm soort zekerheid 

heeft zich van me meester gemaakt, alsof ik weet dat iemand over me waakt en het beste met 

me voor heeft. 

 

De volgende keer dat ik je bericht, ben ik weer een stap dichterbij. 

Het ga je goed Pompeaux, stay clean, 

 

Uilander de Zoekende 

 

 

 

 

 

 

 



Brief aan Uilander 8  
Comte de Pompeaux 
 
Beste U, 

 

Eigenlijk heb ik uit je brief maar één ding onthouden: vet vlees. Daar wil ik het graag even 

over hebben. 

 

De Spaanse keuken lijkt me, puur op basis van jouw bloemrijke beschrijving, om te kotsen. 

De combinatie van vet vlees en zweterige kazen doet mij kokken als een kat met kluiten klam 

haar in zijn keeltje. Bah, bah en nog eens bah. Ik hoop dat je reis verder leuk is, hoewel ik het 

me moeilijk kan voorstellen, zo tussen die barbaren. 

 

Spanje mogen ze wat mij betreft van de aardbodem vegen. Wie zal dat land missen? Ja, de 

Spanjaarden, maar zij hebben het er ook zelf naar gemaakt. Het land vernietigen is puur een 

middel om de bevolking langzaam uit te roeien. 

 

Ik glijd langzaam af naar mijn oude neonazistische toontje. Ik zal er mee ophouden. 

 

Generaal Franco was overigens een halve nazi. Hij leidde dat gore land zo van de jaren dertig 

tot de jaren zeventig. Dat moet godverdomme zwaar zijn geweest, of niet dan? Vet vlees, 

plakken kaas en een fascist aan het roer. Dat wens je zelfs je ergste vijand niet toe. 

 

Mijn zus daarentegen lijkt zich daar wel te vermaken. Ik kan niet zeggen dat ik blij was met 

het feit dat je me aan haar herinnerde. Met mijn zus veeg ik, om het even netjes te zeggen, 

mijn derriere af. Er zijn tussen ons nogal wat dingen voorgevallen, en daar kwamen geen 

tapas aan te pas. 

 

Doe me een lol en doe haar niet de groeten. 

 

Ik mis je en wens je veel lol in je nieuwe thuisland. 

 

Was getekend, 

 

C. de .P  
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