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B oeken B oeken

THRILLERS
Nooit gemoord zonder een goede reden

E
r zijn boeken met een perfect begin. Zoals
er ook films zijn die je zonder scrupules
meteen het beeld intrekken. Scherpe beel-

den, duidelijke taal, ieder woord is op zijn plaats,
en wijst de weg in een verhaal dat niet vrijblij-
vend is. Meerdere mensen gaan ervoor betalen.

Het hoeft niet eens spectaculair te zijn, hoewel
het eerste hoofdstuk van De verraders (The Betray-

ers) van James Patrick Hunt – advocaat en auteur –
direct doel treft.

Twee agenten in een surveillancewagen. In de
gloed van de koplampen een man die bang is en
stoned. Had 68 gereden waar je 55 mocht. Koud
buiten, lichte mist, begin november. Hiphopmu-
ziek uit de radio in de politieauto. De agenten al-
lebei in de twintig.

Hummel, getrouwd, twee kinderen, achtste
jaar bij de politie, cynisch, maar nog niet uitge-
blust. Hoopt voor zijn dertigste zijn bachelor in
het strafrecht te behalen. Childers, vierentwintig,
serieuze relatie met een vrouw die hij vanaf zijn
veertiende kent. Werkt tien maanden bij de poli-
tie. Aangetrokken tot de kick van het werk, je
naar de plaats van het misdrijf spoeden, een
schietpartij, een beroving.

Grote man in de koplampen. Hummel is geen
pacifist. Type rechtse Republikein. Prima intuïtie.
Man in de koplampen is een drol, een verslaafde.
Staat te zingen. Weg ermee.

Telefoontje van zijn vrouw, over keukenkastjes,
nieuwe keuken. Achter een Nissan Pathfinder aan
die te hard links passeert. Actie. Contact meldka-
mer. Na een kleine kilometer aan de kant. Flap-
drol van rond de veertig. Hummel: schorem. Ge-
vaar. Uitstappen.

Een zwarte Pontiac Bonneville komt achter hen
tot stilstand. Banden piepen. Voor ze hun ogen
kunnen geloven steekt een man op de achter-
bank van de Pontiac een stomp machinegeweer
naar buiten en doorzeeft de agenten. Lichtflitsen,
lichamen schokken, worden tegen de auto ge-
smeten. Bestuurder Pathfinder loopt naar Pon-
tiac en stapt in. Sluit het portier. Auto rijdt weg.

Een afgerond beeld, dat alleen maar kan leiden
tot nog meer haarscherpe beschrijvingen, situa-
ties, dialogen.

Inspecteur George Hastings, ex-honkballer en -
barkeeper, 39 jaar, wordt bij zijn onderzoek naar
de moorden opgezadeld met brigadier Bobby
Cain, telg uit een invloedrijke familie, die per se

bij de politie wilde. Het ver-
haal neemt de vorm aan van
een thriller zoals die al vele
malen vertoond is, maar
dan wel in een ijzersterke
uitwerking. Negen voor
taal, ontwikkeling, persona-
ges en ontknoping.

Jack Regan, die zichzelf
niet als een huurmoorde-
naar beschouwt, en zoveel
moorden heeft gepleegd
dat hij de tel is kwijtgeraakt,

maar nooit heeft gemoord zonder goede reden.
Sharon, de vriendin van een psychopathische

gangster, met twee kleine kinderen, financieel
aan hem overgeleverd. Altijd angstig, mond hou-
den, geen kreet slaken, niet gillen, zelfs niet
ademhalen, stilletjes je eigen horrorfilm uitzit-
ten.

Mike Dillon, die graag de voorverpakte macaro-
ni van Stouffer’s in de oven opgewarmd wil, niet
in de magnetron, met een bruin korstje op de
kaas. Hij heeft eerder een vriendin vermoord –
Grease was haar lievelingsfilm – toen hij erachter

kwam dat ze het hield met een autoverkoper. Ge-
wurgd, in de noordelijke bossen van Wisconsin
b e g r av e n .

Met deze gegevens is niets te veel weggegeven
van het verhaal, dat zich laat vertellen als een tra-
gische, realistische kringloop. Waarin de hoofd-
personen een traject afleggen dat de moeite
waard is om gevolgd te worden.

‘O, god,’ zei Hastings zachtjes. ‘Klootzakken,
Gore klootzakken.’

Toen hij de twee agenten zag liggen, bebloed,
gerafeld, beroofd van hun waardigheid, leven-
loos. Moordenaars, verraders, ook uit eigen kring,
vergissingen, vergevingen, alles kruist zijn pad in
dit als eerste vertaalde deel van een serie rondom
zijn persoon.

Zoals ze in zijn standplaats St. Louis zeggen:
hard hitting.

Ineke van den Bergen

★★★★★
James Patrick Hunt: De verraders.
Uit het Engels vertaald door Sandra van de Ven.

L.J. Veen; 286 pagina’s; € 19,90.

ISBN 978 90 204 1100 3.

PAS VERSCHENEN
THRILLERS

In 92 rijk gevulde pagina’s het ver-
haal van een echtpaar. Twee mensen
die om elkaar heen draaien, gevan-
gen in gewoonten en rituelen, waar-
mee ze de ander beklemmen en op
den duur afstoten.

Vrouw houdt van man en aanbidt
tienerzoon. Ze ziet de jaren door el-
kaar schuiven. Het is haar huis, haar
geld.

Dagen die nog geen uur oud zijn en
dan al verloren. De klap komt hard
aan.

‘Zo gaan we niet met elkaar om’,
zegt de man tegen haar. ‘Is dat nou
wat we willen?’, zegt de zoon. Wie
hoort er in het rijtje niet thuis?

Charles den Tex: Onmacht.
In juni, Maand van het Spannende
Boek, gratis bij aankoop van € 12,50
aan Nederlandstalige boeken.

Het mag ook wel eens een vlot lees-
baar – geen pogingen tot taalvond-
sten – spannend, uit het leven gegre-
pen verhaal zijn. Graag zelfs als ie-
mand met praktijkervaring dat kan
schrijven, zoals voormalig hoofd-
commissaris van politie in Amster-
dam, Joop van Riessen. Kim, alleen-
staande moeder met dochtertje, her-
kent bij een gewapende overval in
Amsterdam-Oost haar vroegere
krantenjongen Mohammed = Mo.
‘Als we gepakt worden, ben jij dood.’
Kuttekop, kankerwinkel en de kit.
Realistisch beschreven buurten, da-
ders, vergrijpen en slachtoffers. Het
tweede boek waarin Anne Kramer,
chef Bureau Zware Criminaliteit, een
overtuigende rol speelt.

Joop van Riessen: Fatale herkenning.
Nieuw Amsterdam; € 14,95.

Niet thuis in ‘t rijtje Kuttekop en de kit

Postume Janet Frame

De Nieuw-Zeeland-
se schrijfster Janet
Frame (1924-2004)
bracht zeven jaar
door in psychiatri-
sche klinieken, en
debuteerde in
1951. Later woon-
de ze op Ibiza, An-
dorra en in Enge-
land. Ze werd be-
roemd door haar
autobiografische

trilogie An Angel at my Table, die te-
vens werd verfilmd door Jane Campion.
In Frame’s nalatenschap bevond zich de
roman die ze zelf te persoonlijk vond
voor publicatie. Drie jaar geleden in het
Engels verschenen als Towards Another

Summer, nu vertaald door Anneke Bok:
Een andere zomer. Over een Nieuw-Zee-
landse schrijfster die na een logeerpar-
tij bij een recensent voelt dat ze ner-
gens bij hoort.

De Geus; € 19,90

Veel mooie citaten, in de biografie P i e r-

re Kemp– Een Leven die Wiel Kusters
schreef over de wonderbaarlijke dich-
ter uit Maastricht die in 1958 de P.C.
Hooftprijs kreeg. Kusters onthult ook
wie de Muzen waren door wie de dich-
ter zich vaak liet inspireren, en die vaak
bij hem in de trein zaten. ‘Kemp zat niet
om Muzen verlegen.’

Vantilt; € 39,95.

In het nawoord prijst Rosita Steenbeek
de nieuwe vertaling van de L i e f d e s l i e-

deren van Hadewijch, de 13e-eeuwse
dichteres die in het Brabants schreef.
Vertaler Jan Kuijper heeft het rijm geho-
noreerd: ‘Als ik de praktijk beschouw/

staat de liefde bij ons in de kou.’

Athenaeum-Polak & Van Gennep;
€ 19,95.

Memoires van Inez van Dullemen
(1925), dat betekent veel Haags theater
(de schrijfster is gehuwd met Erik Vos
van De Appel) en reizen naar Alaska,
Mexico, Japan, Suriname, en naar ‘de
Renard’, hun heerlijke tweede huisje in
de Franse Drôme: Vo g e l v l u c h t .

De Bezige Bij; € 19,90.

Het zal je maar gezegd worden. Joost
Niemöller (1957), journalist en auteur
van vijf romans, wordt achterop zijn
nieuwe, De maand erna, het graf in ge-
prezen met de vaststelling ‘Joost
Niemöller kan schrijven’. Zo meldde de
GPD over zijn vorige, Broers (2002). De
nieuwe speelt in het hopeloos multicul-
turele Amsterdam van 2008.

De Bezige Bij; € 17,90.

De Muzen van Kemp

Hadewijchs liefde Van Dullemen kijkt om

Niemöller kan schrijven

PAS VERSCHENEN FICTIE

I n de jaren twintig van de vorige
eeuw was Josep Maria de Sagarra
(1894-1961) een van de literaire lie-
velingen van Catalonië. Dat was
vooral te danken aan zijn tamelijk

archaïsch gestoffeerde gedichten en to-
neelstukken, die niet alleen bij het grote
publiek maar ook bij de critici in de
smaak vielen. Het was daarom flink
schrikken toen Sagarra in 1932 met de
roman Privéleven op de proppen kwam,
een ongenadig portret van de oude en
de nieuwe aristocratie van Barcelona.
De gevierde schrijver, wiens familie tot
de lage adel behoorde, had ineens veel
vijanden in de kringen waarin hij ver-
keerde.

Ook de critici waren niet blij. ‘Een de-
primerende erotische symfonie,’ ver -
zuchtte de een. ‘Proust met stoofscho-
tel’, zo vonniste een ander, die de ‘spiri -
tuele dimensie’ van Op zoek naar de ver-

loren tijd miste. Je kon wel merken, al-
dus dezelfde literaire keurmeester, dat
Sagarra ‘nooit een grote innerlijke cri-
sis’ had doorgemaakt.

Innerlijke crisis of niet, zeker is dat Sa-
garra Privéleven wel móest schrijven.
Zijn oorspronkelijke plan was om een
breed portret van Barcelona te schetsen

dat een eeuw geschiedenis zou omvat-
ten. Maar de diepste driften van zijn
schrijverschap dreven hem een andere
kant op en in nog geen twee maanden
tijd zette hij een dikke roman op papier
over de laatste stuiptrekkingen van de
Lloberola’s, een aristocratische familie
die niet opgewassen was tegen de ver-
anderende tijden en te lamlendig was
om daar iets tegen te ondernemen.

De onherroepelijke neerval van de
Lloberola’s mist elke tragische gran-
deur. Vanuit een superieure afstand
brengt Sagarra tot in het kleinste detail
het egoïsme, de onnozelheid, ijdelheid

Fictie Met zijn roman
‘Privéle ven’ (1932)
verdient J. M. de
Sagarra een ereplaats
in de wereldliteratuur.

Ware adel schittert door afwezigheid

Vriendenboek in vijfkwartsmaat

 
IN BEELD SLAGWERKER PIERRE COURBOIS

A nneloes Timmerije (1955), van ori-
gine afkomstig uit de dagblad-
journalistiek, debuteerde als fic-

tieschrijver met de verhalenbundel
Zwartzuur (2006). Daar werd zij voor be-
loond met de Vrouw & Kultuur Debuut-
prijs, een kleine prijs voor beginnend
vrouwelijk talent. De grote Joseph is haar
eerste roman.

We lezen over een jonge vrouw, Lila
Becks, die op de dag na haar 25ste ver-
jaardag op zoek gaat naar haar moeder.
Die is plots verdwenen. Lila ontdekt dat

Fictie Zonde waan
drijft moeder tot
parkeerplaat sseks,
in ‘De grote Joseph’,
het romandebuut van
Anneloes Timmerije.

Gelooid door generaties kinderbillen O p 23 april jongstleden is Pierre
Courbois zeventig geworden, wat
de aanleiding is voor een eerbe-

toon in boekvorm aan deze jarenlang
onderschatte jazzdrummer en compo-
nist. Sinds hij in 2008 de Boy Edgar Prijs
won, geniet hij in Nederland weer volop
erkenning, en hij is nog erg actief; Révo -

cation belicht zijn rijke verleden.
De samenstellers, Paul Kusters en Ti-

tus Schulz, hebben gekozen voor een
reeks interviews: drie met Courbois zelf
en veertien met muzikanten uit zijn
vele ensembles, waar de drummer vaak
zelf bij aanwezig was. Oudgedienden als
Theo Loevendie, Loek Dikker en Polo de
Haas, maar ook jongere collega’s als
trombonist Ilja Reijngoud en bassist
Egon Kracht. De kwaliteit van de ge-
sprekken is wat wisselend en hangt van
de interviewers af. Ervaren profs als Bert
Vuijsje en Jeroen de Valk doen het uit -
stekend, maar het gesprek van Ton Ver-
beeten met toetsenist Jasper van ‘t Hof
en bassist Peter Krijnen lijkt nogal rauw
op het papier gesmeten: te lang, wat
warrig en vol taal- en spelfouten.

Natuurlijk komen de voornaamste

verdiensten van Courbois ruimschoots
aan bod: zijn pionierswerk met free jazz
en jazzrock, (waardoor pianist Rein de
Graaff hem ‘de Miles Davis van Neder-
land’ noemt) en met componeren in af-
wijkende maatsoorten, met name de
vijfkwarts, waar hij zelfs een hele groep
met bijbehorend repertoire aan wijdde.

De slagwerker relativeert dit alles
enigszins, vaak met humor: dat 5/4 be-
gint zo’n sterk klevend etiket te worden
dat het op z’n grafsteen komt te staan.
‘Of ik krijg een grafsteen met vijf hoe-
ken.’

Ook elders maakt hij goede grappen
en vertel hij smakelijke anekdoten, dat
is een van de sterke kanten van dit boek.
Een andere is de uitgebreide aandacht,
ruim en fraai geïllustreerd, voor zijn ei-
gen vindingen op het gebied van trom-
mels, bekkens, pedalen en elektronica,
en het verband met zijn muzikale, me-
lodieuze stijl. Daarnaast zijn er analyses
van een van zijn bekendste stukken, Ré -

vocation, een ballad in 5/4 waar het boek
naar genoemd is, door trompettist Dr.
Manfred Schoof en pianist-componist
Martin Fondse.

Gelukkig staat er op de achterflap een
tijdbalk waarin dertig groepen en de pe-
riode waarin ze werkzaam waren zijn
weergegeven, want bij de interviews
duizelt het de lezer wel eens: wanneer
was dat, en met wie?

Leuk aan de veelal lange gesprekken
is dat de persoonlijkheid van de geïnter-
viewden erin doorklinkt; zo blijkt de
Duitse vibrafonist en rietblazer Gunter
Hampel een beetje een arrogante kwast
te zijn. De Graaff daarentegen heeft
niets met free of jazzrock, maar praat er
mild en tolerant over.

Révocation is duidelijk een vrienden-
boek geworden. Samensteller en gra-
fisch vormgever Schulz heeft dat zelf in
de gaten: ‘Iedereen praat zo lyrisch over
hem, het wordt bijna eng.’ Bijna, maar
gelukkig niet echt.

Frank van Herk

★★★★★
Paul Kusters en Titus Schulz (red.):
Pierre Courbois – Révocation.
Uitgeverij Van Gruting; 227 pagina’s;

€ 29,90.

ISBN 078 90 75979 53 7.

Pierre Courbois met gongs op de Posbank, 1969. Fo t o ’s uit Révocation

Een drumkoffer (tomtom) die al decennia dienst doet.

Door Courbois gefabriceerd effectapparaat, ter bewerking van de drumklank.

Bassdrum met door Courbois ontwikkeld pedaalsysteem.

Zelfbouwelektronica: het typenummer leende Courbois van zijn Saab 95 L.

J.M. de Sagarra

moeder geregeld de deur uitging voor
seks op langs snelwegen gelegen par-
keerplaatsen.

Dat is bepaald voor de troepen uit, ge-
zien het jaar waarin dit verhaal speelt,
1981. Parkeerplaatsseks moet in die da-
gen iets exotisch zijn geweest, voor de
fijnproever misschien. Later blijkt dat
moeder het niet voor haar lol deed,
maar kampte met een persoonlijkheids-
stoornis, zondewaan: een mengsel van
psychose en autisme, aldus de schrijf-
ster. Waar die aandoening vandaan
komt, moet dan uitgelegd worden.

En dat doet Timmerije. Lila vertrekt
naar het Franse platteland, moeders ge-
boortegrond, in de hoop duidelijkheid
te krijgen over de verdwijning. Waarom
dochter Lila, al jaren volwassen en bo-
vendien begiftigd met een bovenna-
tuurlijk waarnemingsvermogen, nooit
eerder opmerkte dat moeder Carine –
die vroeger Mette heette maar haar
naam veranderde na een traumatische

gebeurtenis – een fikse afwijking had,
legt Timmerije gek genoeg dan weer
niet uit.

We volgen Lila op haar zoektocht. À la

campagne (Timmerije bezit er zelf een
huisje) maakt zij opnieuw kennis met
oom Joseph, de broer van Carine. Die
zou haar meer kunnen vertellen, ware
het niet dat Joseph een infarct heeft ge-
had en geen samenhangende zin meer
uitspreekt. Heel sneu. Als oom later ook
nog uit een boom valt, zegt hij helemaal
niks meer.

Timmerije bouwt haar verhaal verder
uit met weinig verrassende ingrediën-
ten. De familiebesognes die Carine zo
overstuur maakten, hebben te maken
met het foute verleden van haar vader
in de Tweede Wereldoorlog, en, zo sug-
gereert de auteur op de laatste bladzij-
de, met incestueuze toestanden. Joseph
kan dan, deus ex machina, ineens weer
spreken, en noemt Lila ‘Mette, mon
coeur’, terwijl hij haar streelt. Dat ver-

klappen op het allerlaatste moment, ge-
combineerd met de duizelingwekkende
vaart waarmee dit sloom ingezette ver-
haal pardoes afgeraffeld wordt, maken
een naïeve indruk.

Ergerlijker dan de primitieve inhoud
van De grote Joseph is het gedweep met
taal, dat volgens een van de personages
in ‘hetzelfde hersengebied moet huizen
als liefde’. Taal is een motief: Lila houdt
zich bezig met het opsporen van in on-
bruik geraakte woorden, oom verzon
een figuurtje, Lemmo Korret, met als
doel Lila les mots correct te laten gebrui-
ken. Maar Timmerije zelf bakt er weinig
van, als ze, nota bene in dezelfde alinea
Lemmo Korret ‘zich uit de naad laat vlie-
gen’, een wederkerige contaminatie,
een zin als een ongeluk. Timmerije for-
muleert zo weinig precies dat het vaag-
heid oplevert en kletspraat. In een dia-
loog legt moeder aan dochter uit wat
doodgaan is.

‘Je leeft, en dan ga je dood. C’est la vie.’

‘Waar zijn de doden dan?’, vraagt
d o c h t e r.

‘Nergens. Ze zijn er niet meer.’
Staat er in de volgende zin: ‘Sinds ik

had kennisgenomen van het idee he-
mel…’ Iets gemist?

Troebel ook is deze zin: ‘Onder de ra-
men zie ik de lage bankjes, gelooid door
generaties kinderbillen’. Houten bank-
jes, gelooid? Uitgesleten bedoelt ze. Er
zijn meer formuleringen die de gedach-
ten afleiden van het verhaal en de vraag
opwerpen waarom deze auteur nu juist
zo’n quasifilosofische ode aan taal am-
bieert – ingepakt in een kneuterige
Franse plattelandsgeschiedenis met ma -
tig uitgewerkte deelthema’s als oorlog
en seks.

Daniëlle Serdijn

★★★★★
Anneloes Timmerije: De grote Joseph.
Augustus; 251 bladzijden; € 18,90.

ISBN 978 90 4570 414 2.

en kortzichtigheid van zijn personages
voor het volle voetlicht.

Als eerste moet Frederic Lloberola het
ontgelden. Hij kan niet met geld om-
gaan, niet met zijn kinderen, niet met
zijn vrouw, niet met zijn vrienden, ter-
wijl hij er ook bij zijn maîtresse maar
een potje van maakt. Als hij zich ten
slotte ontgoocheld terugtrekt op het
vervallen landgoed van de familie,
wordt hij de armzalige minnaar van een
wijnverkoopster en de risee van de
plaatselijke pachters.

Zijn broer Guillem weert zich krani-
ger, maar voorbeeldig is anders. Dankzij
zijn knappe verschijning en zijn immo-
rele inborst komt hij aardig aan de kost
als gigolo. Omdat geen seksuele hande-
ling hem te gortig is, leert hij de onalle-
daagse seksuele voorkeuren van Baron
De Falset uit de eerste hand kennen. Zo
krijgt hij meer dan voldoende munitie
in handen om hem keer op keer te
chanteren. Dat dit de arme man tot zelf-
moord drijft, weerhoudt Guillem er niet
van om niet lang daarna in het huwelijk
te treden met diens jonge, beeldschone
en schatrijke weduwe.

Ook Frederics kinderen Maria Lluïsa
en Ferran worden onder het vergroot-
glas gelegd. Het zijn de eerste Llobe-
rola’s die geen zier geven om hun aris-
tocratische afkomst. Maar dit betekent
niet dat zij een omslag markeren in de
geschiedenis van de dynastie. Hun sek-
suele huishouding is zo mogelijk nog
complexer en verknipter dan die van
hun vader en hun oom, en dat is veel-
zeggend voor de toekomst die ze tege-
moet gaan.

De uitvoerige rondleidingen die Sag-
arra in de kringen rond de Lloberola’s
geeft, maken duidelijk dat de treurige
toestand van deze familie geen uitzon-
dering is. Hun mentaliteit en manier
van doen onderscheiden zich niet we-
zenlijk van die van de talrijke nieuwe
rijken die de bedrijvige handelsstad er
in korte tijd bij heeft gekregen.

De nieuwe klasse weet weliswaar wél
van aanpakken, maar doet in snobisme,
onbenulligheid, opportunisme en ma-
terialisme niet onder voor de oude gar-

de. En hun seksuele leven is niet minder
kinky, zo laat Sagarra niet na te bena-
drukken.

Er kan geen misverstand bestaan over
de teneur van Sagarra’s ideeën over de
Barcelonese elite van zijn tijd. Ware aris-
tocratie – van de geest, van het lichaam –
schittert door afwezigheid. De compro-
misloze wijze waarop de schrijver ge-
stalte heeft gegeven aan zijn donkere vi-
sie getuigt van moed en maakt bijna ze-
ventig jaar na dato nog altijd indruk.
Het verslag van zijn kijkoperatie in de
ingewanden van Barcelona getuigt van
een verbijsterend vermogen om de laag-

ste drijfveren, zielenroerselen en daden
van de mens in taal te vangen.

Zonder zich ook maar een moment te
bezondigen aan overdaad of gekun-
steldheid rijgt Sagarra het ene indrin-
gende beeld aan het andere. Een vrouw
die ‘kronkelde als een tandbrasem’, een
meisje dat ‘haar hart vasthield alsof er
een levende zwaluw in zat’, ‘liefde met
de zweterige en eeuwige charme van
lampionnen, buurtfanfares en schijven
watermeloen’: het kan niet op.

De vele beelden maken op het eerste
gezicht een barokke indruk, maar vor-
men in werkelijkheid werelden in een
notendop, zoals in deze toekomstfanta-
sie over Frederic en zijn maîtresse: ‘als
zij zich ontdeed van haar maskerade
van femme fatale en hij berustte in een
handvol nierstenen, maakten ze kans
op een idylle zonder vermolmde violen
en met een barmhartige overvloed aan
mosterdpleisters’.

Privéleven is een verpletterende tekst,
een vulkanische uitbarsting van diepe
verontwaardiging en hartstochtelijke
ironie die zich met geen enkel ander
werk uit Sagarra’s oeuvre laat vergelij-
ken, binnen de Catalaanse literatuur op
eenzame hoogte staat en in de wereldli-
teratuur een ereplaats verdient.

Maarten Steenmeijer

★★★★★
Josep Maria de Sagarra: Privéleven.
Uit het Catalaans vertaald door Frans

Oosterholt.

Menken Kasander & Wigman; 467 pagina’s;

€ 29,50.

ISBN 978 90 7462 265 3.

 
Ze hield haar hart vast
alsof er een
levende zwaluw
in gevangen zat


