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Verhoor van de dichter Geoff LeShan door 
commissaris Walter E. Tyndall (2024)

tyndall: Goed, ik heb de recorder aangezet. Herhaal wat u 
me eerder hebt verteld.
leshan: Hebt u een sigaret voor me?
tyndall: Roken wordt in heel Californië bestraft; dat zou 
u moeten weten. Begin. En houd het kort, ik heb niet de hele 
dag de tijd.
leshan: Nou, zoals ik al zei, gisteravond was ik in een bar ...
tyndall: Welke bar was dat?
leshan: De Kuppajoe, in de 1st Street in Fresno. Bent u 
weleens in Fresno geweest?
tyndall: Ja, maar dat doet niet ter zake. Vertel me wat u 
daar deed.
leshan: Dat kunt u zich wel voorstellen: iets drinken.
tyndall: Bent u een gewoontedrinker?
leshan: Wat je een gewoontedrinker noemt. Doorgaans 
drink ik nooit wanneer ik schrijf.
tyndall: Wanneer u schrijft? Bent u dan schrijver? Wat 
schrijft u zoal?
leshan: Poëzie. Ik weet niet of u het digitale tijdschrift 
Outsider leest? Daarin heb ik een aantal keer gepubliceerd. 
Een prestigieuze criticus zei over me dat ik een veelbelovende 
stem ben. Ik zou uit mijn hoofd een paar van mijn gedichten 
kunnen voordragen.
tyndall: Een ander keertje, beste man. Ter zake nu. Was u 
in gezelschap?
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leshan: Ik drink altijd alleen.
tyndall: Hoe laat bent u uit de bar vertrokken?
leshan: De laatste keer dat ik op mijn horloge keek was het 
na drieën.
tyndall: Hoeveel had u gedronken?
leshan: Twee gintonics, meer niet, dat zweer ik.
tyndall [met zijn vingers op de tafel roffelend]: Wat ge
beurde er toen?
leshan: Zoals ik u al eerder heb verteld, kwamen er twee 
kerels op me af toen ik door een steegje liep.
tyndall: Kon u hun gezichten zien?
leshan: Nee, het was donker, maar er was niets opvallends 
aan ze. Ze waren blank, uiteraard, en informeel gekleed. Een 
van hen had een sigaret in zijn hand en vroeg me om een 
vuurtje.
tyndall: Hebt u dat gegeven?
leshan: Dat kan ik me niet meer herinneren.
tyndall: Goed, ga door, wat gebeurde er toen?
leshan: Dat zou ik ook graag willen weten ... Toen ik wak
ker werd, lag ik achter in een bestelbus. Het eerste wat ik 
dacht was dat het al dag was, want door de kieren van de 
deuren en het luchtrooster van het dak kwam licht naar bin
nen.
tyndall: Beschrijf die bestelbus eens.
leshan: Nou ... het was een gewone bestelbus, denk ik. Ik 
ben geen expert op dat gebied. Op de vloer lagen dekens. Pas 
toen mijn ogen gewend waren aan het donker, besefte ik dat 
ik niet alleen was.
tyndall: Wie was er nog meer bij u?
leshan: Drie mannen. Ze waren bewusteloos. Aan hun kle
ren te zien zou ik zeggen dat het zwervers waren.
tyndall: Had u hetzelfde aan als nu?
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leshan: Natuurlijk. Ik heb me niet kunnen omkleden voor
dat ik hierheen kwam.
tyndall: Vergeef me dat ik het zeg, maar u ziet er zelf ook 
uit als een zwerver.
leshan: Poëzie levert niet veel op, commissaris. Hebt u een 
sigaret voor me?
tyndall: Ik heb u al gezegd dat het in heel Californië streng 
verboden is te roken.
leshan: Ja, dat hebt u al gezegd ... Maar luister, ik zweer u 
dat niemand het te weten komt als u me er een geeft. Boven
dien zal ik u mijn gedicht ‘Het woud van kruit’ voordragen. 
U zult er geen spijt van krijgen, dat zult u zien. Iets beters 
hebt u van uw leven niet gehoord.
tyndall: Ik heb u al gezegd van niet, beste man. En nu niet 
meer aandringen. Wat deed u toen u zag dat u niet alleen 
was?
leshan: Ik probeerde een van die zwervers wakker te krij
gen. Omdat het niet lukte, probeerde ik het ook bij de andere 
twee, maar tevergeefs.
tyndall: Denkt u dat ze dood waren?
leshan: Nee, ik zou zeggen dat ze sliepen, maar wel heel 
diep. Ik neem aan dat ze gedrogeerd waren.
tyndall: Denkt u dat ze u ook gedrogeerd hadden?
leshan: Dat weet ik wel zeker ... Maar om een of andere re
den had de drug op mij niet hetzelfde effect als op hen.
tyndall: Goed, ga door. Wat deed u vervolgens?
leshan: Ik begon te roepen en tegen de wand achter de 
chauffeur te bonzen.
tyndall: Kreeg u antwoord?
leshan: In zekere zin wel: het busje stopte.
tyndall: Wat gebeurde er toen?
leshan: Ik ging op de vloer liggen en hield me slapend. 



57

Toen ze de deur openden, waren ze vast even in de war om
dat ze niet konden vaststellen wie van ons was bijgekomen. 
Een van hen klom in de bus en begon schoppen uit te delen. 
Moet u hier eens zien.
tyndall [schuift met zijn stoel om wat omhoog te komen]: 
Ja, dat is een flinke blauwe plek. Hoe bent u erin geslaagd te 
ontsnappen?
leshan: Dat weet ik niet. Ik kan me alleen nog herinneren 
dat ik opeens overeind kwam en de kerel ramde die me net 
een trap had verkocht. Daarna stortte ik me op degene die 
bij de deur stond te wachten. Hun gezichten heb ik amper 
kunnen zien.
tyndall: Zou u ze als fors typeren?
leshan: Ik zou zeggen van wel.
tyndall [na een korte pauze]: Dit deel van uw verhaal wil 
er bij mij niet goed in, meneer ... LeShan. Wees niet beledigd 
als ik u eerder een mager scharminkel noem. Ik snap niet hoe 
u hebt kunnen ontkomen aan twee mannen die veel potiger 
zijn dan u en die bovendien gewapend waren. Dat is toch wat 
u me eerder hebt verteld?
leshan: Degene die buiten wachtte had in elk geval wel een 
wapen. Hij haalde het tevoorschijn maar stopte het meteen 
weer weg.
tyndall: Hoe verklaart u dat ze u lieten ontsnappen?
leshan: Ik weet het niet. We stonden langs de kant van een 
drukke weg. Misschien waren ze bang om aandacht te trekken.
tyndall: Dus u kon rustig weglopen en die kerels gingen 
niet eens achter u aan.
leshan: Klopt. Ze stapten weer in het busje en reden weg.
tyndall: Hebt u het nummerbord gezien?
leshan: Het zal wel stom klinken, maar op dat moment 
kwam het niet in me op ernaar te kijken. Ik wilde me alleen 
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maar uit de voeten maken. In feite ben ik aan één stuk door 
hierheen gerend. Wat ik me wel herinner is dat de bestelbus 
wit was. Vraag me niet naar het merk.
tyndall [na weer een korte pauze]: Ik zal eerlijk tegen u 
zijn, meneer LeShan: uw verhaal komt me volstrekt onge
loofwaardig voor. U wordt op driehonderd kilometer hier
vandaan samen met een stel zwervers ontvoerd, en nadat ze 
al die moeite hebben gedaan, laten ze u verbazend makkelijk 
ontsnappen. En waarvoor zouden ze u ontvoerd moeten heb
ben? Welk belang kan iemand stellen in mensen als u?
leshan: Daar heb ik over nagedacht toen ik hier buiten zat 
te wachten ... Orgaanhandel misschien?
tyndall: In ons land? Dat lijkt me nogal vergezocht ... Bo
vendien kunnen de meeste organen tegenwoordig op synthe
tische wijze verkregen worden.
leshan: Maar die zijn heel duur.
tyndall: Kan zijn. Hoe dan ook, niemand zou daarvoor 
individuen uitkiezen van wie de organen al aan gort zijn.
leshan: Nou, vertelt u me dan eens wat voor verklaring u 
hebt bedacht.
tyndall: Ik zal heel duidelijk zijn, meneer LeShan: u hebt 
gisteravond meer gedronken dan alleen die twee gintonics. 
U was zo straalbezopen dat u zich nu niet meer kunt herinne
ren hoe u in godsnaam in Pasadena bent beland ... Ik ga me 
niet met uw privéleven bemoeien, maar ik tolereer ook niet 
dat u nog langer mijn tijd verdoet.
leshan: Maar dan doet u dus niets?
tyndall: Wat wilt u dat ik doe? Stel dat er iets van waar
heid in uw verhaal schuilt, dan nog hebt u ons geen enkele 
aanwijzing verstrekt om iemand te kunnen vervolgen. Hebt u 
enig idee hoeveel witte bestelbussen er op de wegen van deze 
staat rijden?
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leshan: En die zwervers in het busje dan, wat gaat er met 
hen gebeuren?
tyndall: Ik kan niets voor ze doen.
leshan: Mij best, commissaris. Maar geef me in elk geval 
wat geld voor de terugweg naar Fresno. Ik ben blut.
tyndall: Ga maar liften, of bel iemand om u te komen ha
len. Ik neem aan dat u familie, vrienden of wat dan ook hebt, 
toch? Die heeft iedereen ... Overigens weet ik niet meer of 
we aan het begin van de opname uw volledige naam hebben 
genoemd. Herhaal hem voor de zekerheid.
leshan: LeShan, Geoff LeShan, dichter uit Fresno. Er zijn 
gedichten van mij geplaatst in het tijdschrift ...
tyndall: Al goed, meneer LeShan. Hieraan heb ik genoeg.
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Notitieboek van de dichter  
Geoff LeShan (2024)

Ik ben geen klotejunk en ik ben ook niet gek. De dag ein
digt en God heeft de hemel bedekt met een roze baldakijn. 
God houdt van kitsch. Wat doe ik verdomme in Pasadena? 
Vuile, ranzige agent. Ik ben slechter behandeld dan een stuk 
vee – mèèèè, bèèèè! – en die klojo kwam niet verder dan te 
zeggen dat ik bezopen was. Zat daar maar achter zijn tafel, in 
zijn twee maten te kleine blauwe uniform. Trommelend met 
die worstvingers van hem – plokplokplok – op het versleten 
formica blad. Commissaris Walter E. Tyndall. Waar zou die 
E voor staan? Edward, Elroy, Eric, Eikel? Rode vlammen aan 
de horizon: het baldakijn is in brand gevlogen. Een vliegtuig 
doorkruist de [onleesbaar]. Het is niet de eerste nacht dat je 
op die verdomde rue slaapt, maatje, tussen smerige katten en 
vlooienbakken van honden. Dat hoort bij jou. Morgen pas 
kun je het geld ophalen dat je mammie heeft overgemaakt. 
Altijdaltijd moet iemand de kastanjes voor je uit het vuur 
halen. Je bent een regelrechte ramp. Maar daar heb je zelf 
voor gekozen. Of niet? ‘Een nuttig mens zijn heeft me altijd 
iets afzichtelijks geleken.’ Dat zei de grootse Baudelaire. Een 
goede spiegel om in te kijken, toch? ‘Alleen ik heb de sleutel 
tot deze woeste farce.’ Dat was volgens mij van Arthur (Rim
baud).

***
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Kun je het geloven, maatje? Het geheugen heeft verborgen 
vakjes, net als die antieke meubels met geheime laatjes. Je 
oma had er zo een; ze had het gekocht van een Spaanse me
neer. Als kind verstopte ze je knikkers daarin, en hoe goed je 
het meubel ook doorzocht, je kon ze nooit vinden; totdat zij 
weet ik veel wat voor veer aanraakte en dat vakje dat je niet 
eens had gezien openging, en daar lagen dan je knikkers. Het 
gebeurde in een flits. Datzelfde is je vanmorgen overkomen, 
toen je lag te dommelen op een bankje in een park in een 
stad die Pasadena heet, in slaap gesust door het gepiep van 
die walgelijke eekhoorns. Daar zag je het ineens: de kerel die 
jij met je nietgekroonde kop ramde had een sleutelhanger 
aan zijn broek hangen met kleine letters erin gegraveerd: Pine 
Chemical Inc. Als in een flits. Verdomme, dacht je, waarom 
herinnerde je je dat niet eerder? Nu zijn het wel de jouwe. 
In jouw handen ligt de sleutel tot deze farce. Maar die vet
tevarkenskopcommissaris wilde je niet eens aanhoren. Hij 
zei alleen maar: Bent u nog steeds in Pasadena? Ja, meneer, 
ik blijf in Pasadena zolang ik daar zin in heb, antwoordde 
je, dit is nog altijd een vrij land, of hebben ze de grondwet 
veranderd zonder dat ik het weet? Pine Chemical Inc. Je voert 
het in op een publiek informatiescherm. Kincaid, 45 Luci
bello Road, antwoordt het scherm met die stomme robot
stem. Je loopt en vraagt. Je loopt en vraagt. De mensen kijken 
steels naar je omdat je eruitziet als een ongewenst element. 
Ze denken dat je hen zult beroven, of verkrachten, ook al 
zijn ze dik en vettig en is hun gezicht bezaaid met rimpels en 
pukkels. Mannen en vrouwen. Jonkies en bejaarden. krijg 
allemaal de klere, hufters! De lucht is plakkerig en 
voert de geur mee van ahornsiroop uitgegoten over een net 
geroosterde snee roggebrood. Pasadena is groter dan je had 
gedacht. Veel groter: als een nachtmerrie waaruit je maar niet 
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kunt ontwaken. Je legt mijl na mijl af over de vluchtstrook 
van Route 210. Het loopt al tegen de avond als je eindelijk 
vindt wat je zocht: twee zusterhallen met een zinken dak op 
een stoffig terrein, zich aftekenend als [onleesbaar] tegen een 
slapeloze hemel. Potdicht. Je maakt je gulp open en pist tegen 
dat klotehek van Pine Chemical Inc. Honden blaffen tegen 
je. De bewaker blaft tegen je, een latino die amper Engels 
spreekt. Waar bent u mee bezig, meneer? Hij is log en jij rent 
veel sneller. Chinga tu madre! schreeuwt hij tegen je. Je laat 
hem achter je. De nacht stort zich uit over de ruïnes van deze 
vergane beschaving.

***

Een Chinees stel, of Japans of Koreaans of wat dan ook. En zij 
beeldschoon. Ja, beeldschoon. Maar het mooiste was wel wie 
er met ze meekwam: dat had je echt nooit verwacht, maatje. 
Leo Shuwarge. Sodeju! Hoe vaak heb je niet naar Blind Moon 
geluisterd tijdens je donkere nachten? Leo Shuwarge, met 
zijn rauwe stem, in staat het meest stuitende en etterende 
hart te ontroeren. Leo Shuwarge, met zijn gitaargetokkel dat 
als een trieste regen op je ziel valt. Come Back to Lot. Ja. En 
ook Black Wheat en Whitedog en The River In side. Goed, jon
gens, wat doet Leo Shuwarge verdomme in de buitenwijken 
van Pasadena in gezelschap van twee Chinezen? Wat heeft 
Leo Shuwarge te maken met het bedrijf dat jou probeerde 
te ontvoeren? Je komt dichterbij omdat je het wilt weten, en 
misschien ook omdat je Shuwarges hand of kleren of pik wilt 
aanraken. Eens kijken of hij je dan aansteekt met zijn poëzie, 
met zijn succes, met zijn roem. Droom maar lekker verder. 
De bewaker is niet dezelfde kerel en ditmaal kom je niet weg. 
Jawel, zeg ik tegen ze: ik heb de politie gewaarschuwd over 
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uw illegale praktijken. Kan een Chinees wit wegtrekken? Ik 
denk van wel, want de gezichten van die twee Chinezen – die 
kerel met het sikje en het knappe grietje – worden zo wit als 
krijt. Ik roep tegen Leo Shuwarge: meneer shuwarge, ik 
heb al uw platen! Ik kan het nog net tegen hem roepen 
voordat hij met die twee Chinezen de fabriekshal binnengaat 
en voorgoed uit mijn blikveld verdwijnt. Eersteklas rit in een 
politiebusje: wat een eer voor een arme sukkel als jij! Je rijdt 
door Pasadena op die warme koortsige ochtend. Het gezicht 
van commissaris Walter Eikel Tyndall is een schilderij van 
Jheronimus Bosch, een ets van Goya, een aquarel van [on
leesbaar]. Ik moet aanhoren dat meneer Nintai een eerzaam 
burger is. Ik moet aanhoren dat als ik niet onmiddellijk uit 
Pasadena vertrek, ik de nacht in de cel zal doorbrengen. Ik 
moet dulden dat twee kerels me naar het busstation brengen 
en me in een oude aftandse Greyhound met de bestemming 
Fresno zetten. Goed, heren, zeg ik tegen ze. U kunt met me 
doen wat u wilt, maar hier blijft het niet bij.
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Mondelinge overeenkomst tussen Leonard 
Shuwarge en Pine Chemical Inc. (2024)

nintai: Goed, meneer Shuwarge, ik wijs u erop dat alles wat 
we nu zeggen wordt opgenomen. Het is gewoon een wettelij
ke voorzorgsmaatregel. We willen dat vastligt dat u uit vrije 
wil de besmetting hebt geaccepteerd.
shuwarge: Geen probleem wat mij betreft, zolang u maar 
garandeert dat de opname niet naar buiten komt.
nintai: Wees gerust. Deze procedure is bij al onze cliënten 
toegepast en niet één van de namen is ooit uitgelekt.
shuwarge: Ook al heb ik het u al eerder gevraagd, Nintai, 
ik verlies er niets mee het nogmaals te doen. Kunt u me zeg
gen wie me zijn voorgegaan?
nintai: Natuurlijk niet. U kent immers de persoon die u 
heeft aangeraden hierheen te komen.
shuwarge: Mick?
nintai: Ja, Mick, zoals u hem noemt ... Welnu, meneer Shu
warge, neem hier plaats en stroop uw mouw op. Nog iets 
hoger. Lees dit hardop, voor de opname.
shuwarge: Akkoord. Ik, Leonard Shuwarge, in het bezit 
van mijn volle verstandelijke vermogens, aanvaard vrijwillig 
de besmetting met ... Wacht even, Nintai. Ik weet niet hele
maal zeker of ik dit wel wil doen. Is het echt onomkeerbaar?
nintai: Dat heb ik u al uitgelegd, Leonard ... Mag ik u zo 
noemen? U zult te allen tijde verzekerd zijn van de levering 
van elatrina.
shuwarge: Met Mick gaat het goed, toch?
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nintai: Hebt u gezien hoe hij eruitziet? Denkt u dat hij nog 
zou leven als hij niet besmet was?
shuwarge: Natuurlijk niet. Dan lag hij nu zeker onder de 
groene zoden.
nintai: Kijk eens naar mij. Hoe oud ben ik volgens u?
shuwarge: Leeftijden schatten is niet mijn sterkste punt. 
En al helemaal niet bij Aziaten ... Geen idee. Ergens in de 
veertig? Vijftig?
nintai: Ik ben geboren in 1928, Leonard. In ’83 heb ik me
zelf besmet, toen ik net vijfenvijftig was geworden.
shuwarge: Neem me niet kwalijk, maar dat kan ik bijna 
niet geloven.
nintai: Wel, ik kan het bewijzen. Momentje, ik zet even de 
recorder uit.

***

nintai: En, een besluit genomen, Leonard?
shuwarge: Ja, ja. Kom maar op met die besmetting. Moet 
ik de tekst herhalen?
nintai: Nee, ik geloof dat het wel duidelijk is dat u akkoord 
gaat. De naald komt er nu aan. U zult het niet eens merken.
shuwarge: Eh ... U hebt gelijk, ik voelde er niets van.
nintai: Goed, in zekere zin bent u vanaf nu niet meer alleen. 
U bent een symbiose aangegaan met een ander wezen.
shuwarge: Als je het op die manier hoort, zou je er bijna 
bang van worden.
nintai: Het is slechts bij wijze van spreken. U leefde al in 
symbiose met vele wezens. Denk maar aan onze darmflora: 
zonder die bacteriën zou het verteringsproces niet goed kun
nen verlopen.
shuwarge: Daar had ik geen idee van. Ik was altijd al een 
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ramp in exacte vakken ... Dus ik kan nu gaan?
nintai: Ja, Mariko zal u voldoende elatrina meegeven voor 
de eerste zes maanden. Het is bij de prijs inbegrepen. Ca
deautje van het huis.
shuwarge: Dat waardeer ik, Nintai.
nintai: Ik herinner u er nog even aan dat u de eerste dosis 
pas over vier dagen moet nemen, anders heeft de behandeling 
geen effect.
shuwarge: Begrepen.
nintai: En daarna dient u elke twaalf uur een dosis in te 
nemen. Vergeet dat nooit te doen.
shuwarge: Ik zal het niet vergeten, wees gerust.
nintai: Een laatste ding, Leonard. U vindt het vast niet erg 
een cd te signeren voor Mariko? Ze is altijd al een grote fan 
van u geweest.


