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Appendix A Original Dutch text 

Simon Carmiggelt (1966) 
'Een triomf, in: Fluiten in het donker 

ABC boeken, Amsterdam 

Toen deze winter de sneeuw eens zo overvloedig begon neer te dwarrelen, 
spoorden we de stad uit om te kijken hoe het er in het bos uitzag. 

Het was geen vergeefse reis. 
Onder de vracht van sneeuw en ijs beladen kraakte het woud als een orthodox 

spookhuis. Het feit dat je grote takken, die het niet langer konden volhouden, 
afbraken en naar beneden stortten, op je kop kon krijgen, gaf onze tocht een 
accent van gevaarlijk leven, dat in de stad alleen de zebrapaden kunnen bieden. 
Bovendien beleefden we op de smalle paadjes veel aan kleine, dunne bomen die 
zó zwaar overhingen dat we er op handen en voeten onder door moesten kruipen 
waardoor wij ons, een dik uur van Amsterdam verwijderd, zeer dicht bij de barre, 
onherbergzame natuur voelden. 

Urenlang ontmoetten wij geen levend wezen. 
Geen mens. 
Maar ook geen dier. 
'Je ziet zelfs geen sporen van herten en zwijnen,' zei mijn vrouw. 'Waar 

zouden ze allemaal gebleven zijn?' 
'Dat komt door de drijfjachten,' antwoordde ik. 
En ik begon parmantig een uit de lucht gegrepen theorie te ontvouwen die ik 

besloot met de woorden: 'Daarom houden ze zich schuil.' 
We waren, toen ik dit zinnetje uitsprak, juist bij een zijpad gekomen dat leidt 

naar een dal, waarin je 's zomers tussen manshoge varens loopt. 
Toen we rechtsaf sloegen, zei mijn vrouw alleen: 'Zich schuil...' 
Voor ons stond een complete kudde wilde zwijnen. Ik had er nog nooit 

zóveel bij elkaar gezien, 't Waren er minstens dertig en zij vormden een 
gevarieerd, maar weinig aantrekkelijk gezelschap. Moeders met kinderen. Wat 
half volwassen eenlingen. Een paar enorme kanjers, die deden denken aan logge 
asocialen, met wie je moet uitkijken. En de baas van het spul, een met 
vervaarlijke slagtanden toegerust monster dat voorop stond en naar ons keek met 
een verre van gastvrije blik. 

'Die theorie neem ik terug,' zei ik. 
Mijn vrouw knikte. 
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'Belangrijker is wat we nu gaan doen,' vond ze. 
Ik aarzelde. 
'Wat denk je van hard weglopen?' stelde ze voor. 'Niemand ziet het.' 
Maar opeens schoot mij Napels te binnen. Als u er wel eens geweest is weet 

u dat het bedelen daar pathologische vormen heeft aangenomen. Jong en oud 
geven er zich met zulk een fervente volharding aan over datje, na een dag aan 
iedereen wat gegeven te hebben, in het belang van je reisbudget eelt op je ziel 
krijgt en al die jengelende kinderen, jongelieden en grijsaards begint af te 
schudden. Gewoon doorlopen helpt niet, want dan blijven ze je kermend volgen. 
Je moet er - zo heeft ervaring ons geleerd - duidelijk gearticuleerd in het 
Hollands bij zeggen: 'Donder op.' 

Dan druipen ze af, omdat deze krachtterm blijkbaar een internationale, 
explosieve uitwerking heeft. 

'We proberen 't op z'n Napels,' zei ik tegen mijn vrouw. 
'Goed.' 
Hand in hand liepen we de kudde tegemoet. Is het niet aangrijpend, vrienden, 

dat je in een overbevolkt land als het onze, nog plekken vinden kunt waar je 
opeens wordt omringd door dieren met een hoogst onaangenaam uiterlijk, wier 
voornemens moeilijk te peilen zijn? 

De leider van de kudde gaf toen wij, op een wankele wijze, moedig naderbij 
kwamen een schorre knor ten beste die de moeders met de kinderen en de half 
volwassen vrijgezellen tussen de bomen deed vluchten. Maar zelf bleef hij staan, 
met nog een paar fikse onverplaatsbare neven. 

'Donder op,' zei ik, toen we vlak bij waren. 
En ik zweer het u - hij dééd het onmiddellijk, braaf gevolgd door die andere 

zware jongens. Tussen de bomen bleven ze wel zeer muf naar ons staan kijken, 
maar ze kwamen ons niet achterna toen wij verder liepen - twee fiere 
stadsmensjes, die de natuur eindelijk onder de duim hadden. 


